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কল্যাণীয়াসু, 

মায়াবাদী সন্নাপীর সহচর পববতচারী অরণ্যধাসীকে তুমি 
করিয়াছ গ্রতবাসী | গুত-প্রাচীরের সন্কীর্ণ গণ্ভীর বাহিরে 

“আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশীদের সাহচত্যে একদা যে মুক্ত 

জীবনানন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম তাহার বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতাপুর্ণ 
কাহিনীটি তামার হাতেই তুলিয়া দিলাম । 





অবতরণিকা 

আসান এবং সিংভূমের অরণ্য-পর্বতে বিভিন্ন আদিম জাতির 

সাহচধ্রযে দীর্ঘকাল কাটাইবার স্থযোগ আমার হইয়াছিল, এই সমস্ত 

আদিবাসীদের মধ্যে আসামের মণিপুরীদের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত, 

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা ছুই বৎসর পূর্বে প্রকাশিত “বিচিত্র মণিপুর" 
নামক ভ্রমণ-কথায় আমি লিপিবদ্ধ করি। স্বখের বিষয় এক বৎসর 

বাইতে-না-বাইতেই ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। 
আদিন জ্ঞাতি সম্বন্ধে লিখিত আমার প্রথম পুস্তকখানি এমনি ভাবে 

'পাঠক-মহলে আশাতীত সমাদর লাভ করায় আমি এ সম্বন্ধে আমার 

অল্গান্ত প্রবন্ধসমূহকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হইয়াছি। 
অরণ্যচারী আদিম জাতিসমূহের মধ্যে যাহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আমি 

আসিয়াছিলাম কেবলমাত্র তাহাদের কথাই বত্তমান পুস্তকে বিরুত 

করিয়াছি। আসামের আদিবাসীদের আচাঁর-ব্যবহার, রীতি-নীতি, 

ইত্যাদি বর্ণনে আসাম গবর্ণমেন্টের তত্বাবধানে প্রকাশিত জাতিতত্ব' 
বিষয়ক প্রকরণ-গ্রস্থ (749770811১) সমুহই আমার প্রধান উপর্জীব্য 
হইয়াছে । কার্ধযাবাপদেশে সিণ্টেং এবং হালাম এই ছুইটি জাতির মধ্যে 

দীর্ঘকাল আমাকে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। ইহাদের সন্বন্ধে যে-সমন্ত 



তি 

তথ্য এবং বৃত্তান্ত বর্তমান পুস্তকে সন্নিবিষ হইয়াছে তাহার অধিকাংশই 

আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লন্ধ | [19001 00197017-এর 11)6 151)5515 

নামক পুস্তকে সিন্টেঘদের কথা পাই, কিন্তু হালামদের বিবরণ কোনো 

নৃতত্ব-বিবয়ক গ্রন্থে আমার নজরে পড়ে নাই। 

এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধই ইতিপূর্বে “প্রবাসী” “নলকা” 'যুগাস্তর' 
ইত্যাদি বিভিন্ন মাসিক ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 
পুস্তকখান। প্রকাশ করিতে গিয়া আজ বারবার মনে পড়িতেছে 

খাসিয়া পাহাড়ে রামকুষ্জখ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত স্বামী 

প্রভানন্দের কথা । তাহারই আহ্বানে প্রথম যৌবনে একদিন ঘরের মায়া 
কাটাইয়৷ প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক প্রচারকরূপে খাসিয়া! পাহাড়ের এক প্রান্ত 

হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত পদতব্রজে পর্য্যটন করিয়াছিলাম। আমার সেই 
ভ্রাম্যমাণ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা৷ আমার প্রমুখাৎ শুনিয়া যিনি 

আমাকে দিয়া “অরণ্যের মায়া' ( বনুকাল পূর্বে “যুগাস্তরে” প্রকাশিত ও 
ভিন্ন নামে বর্তমান পুস্তকে সন্নিবিষ্ট ) লিখাইয়াছিলেন সেই উদীয়মান 

নাট্যকার মন্সথকুমার চৌধুরীর নিকট আমার অপরিশোধ্য খণের কথ৷ 
এই অরণ্য-ভ্রমণ-কাহিনীর ভূমিকায় কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার না করিলে 

বন্ধুকত্য সম্পাদনে ক্রটি হইবে । ভ্রমণ-বিলাসী এবং ভ্রমণ-কাহিনী 
পাঠে অনুরাগী অনুজ শ্রীমান স্বদেশরঞ্জন ভদ্রের উৎসাহ এবং আগ্রহও 

আমাকে এই পৃস্তক-রচনায় কম অনুপ্রাণিত করে নাই। শ্রীযুক্ত. 
যোগেশচন্দ্র বাগল নান। ভাবে পরামরশশাদি দিয়া আমাকে খণী করিয়াছেন । 

পূর্ববারের স্ায় এবারও 'প্রবাসী' এবং “মডার্ণ রিভিয়ু' সম্পাদক, শ্রদ্ধেয় 
শ্রীমূক্ক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্লকগুলি ব্যবহার করিতে দিয়। 
আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিফাছেন। পুস্তকের নামকরণের . 

জন্ত আমি লন্বপ্রতিষ্ঠ কগা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী মহাশয়ের 



৬/৩ 

নিকট খণী। “দল্ম! অভিযাত্রী” নামক প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট ছবিগুলির মধ্যে 
তিনটি 11500 1০৮18৬/ হইতে গৃহীত, বইয়ের বাকী ছবিগুলি আমার 

নিজের তোলা । 

কিছুকাল যাবৎ ভারতের জাতীয় মহাসমিতি আসামের এবং 

ভারতবর্ষের অন্তান্ত অঞ্চলের আদিম জাতিদের সমস্যা সন্বঙ্ধে কতকটা 

সঙ্গাগ হওয়ার দরুণ ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতুহল ক্রমবদ্ধমান 

হইয়া উঠিতেছে। বর্তমান পুস্তকে বাংলাদেশের নিকট-প্রতিবেশী, 
আসাম ও সিংভূমের কতকগুলি আদিম জাতির কথ! লিপিবদ্ধ হইল। 
ইহা পাঠে যদি পাঠকদের মধ্যে আমাদের উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত 

“অপরিচিত প্রতিবেশী”দিগকে ভালে! করিয়া জানিবার ও বুবিবার 

জন্য প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয় তাহা হইলেই আমি আমার এই 
মকিঞ্চিংকর সাহিত্যিক প্রচেষ্টা একেবারে বার্থ হয় নাই বলিরা মনে 

করিব। | 

৩*, ন্ামযোহন সাহা লেন ]. 
কলিকাতা, ] ঞ্রীনলিনী কুমার ভঙ্রে 

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৫৩ 
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স্আ | দির 

অস্পন্ত্রিক্িভ্ড ওএ্রভ্ডিন্বেন্পী 
(১) 

আসাম প্রদেশে ভ্রমণকালে একদিকে বেমন ইহার অতুলনীয় প্রার্কতিক 

সৌন্দধ্য হৃদয়কে বিস্ময়ে অভিভূত করে, অন্যদিকে তেমনি সেখানকার 
অরণ্য-পর্বতের অধিবাসী আদিম জাতিদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিও 

মনে বিশেষ কৌতুহলের সঞ্চার করে। বাস্তবিক এ প্রদেশে বত বিচিত্র 

আদিম জাতির বাস, ভারতবর্ষের আর কোথাও তত নহে। ইহারা 

আমাদের নিকট প্রতিবেশী, অথচ ইহাদের সম্বন্ধে খুব কম খবরই আমরা 

রাখি। আসামের অন্ততম আদিম জাতি, মণিপুরীদের মধ্যে মহাপ্রভুর 

'বৈষ্ণব-ধন্ম প্রচার বাংলার ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অধ্যায়, 
অথচ সে সম্বন্ধে আমরা, সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীরা- খুব যে ওয়াকিফহাল 

তাহা নয়। সুদীর্ঘকাল যাবৎ মণিপুরীদের সঙ্গে আমাদের সংস্কতিগত 

সুদু় যোগন্ত্র স্থাপিত হুওয়।৷ সত্বেও তাহাদের রীতি-নীতি ইত্যাদি 



২ অপরিচিত প্রতিবেশী 

সম্বন্ধে তথ্যান্থসন্ধিংসা আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয় নাই। শুধু দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে মণিপুর আক্রান্ত হইবার পর এই আদিম জাতিটি সম্বন্ধে হঠাৎ 

আমর৷ কুতুহুলী হইয়৷ উঠিয়াছিলাম। পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর 
সাম্প্রতিক আসাম ভ্রমণের ফলে খাস্যা নাগ! প্রভৃতি আসামের অন্তান্ত 

আদিম জাতির প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকুষ্ট হইয়াছে । * 
আসামের আদিবাসীদের প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী বলিয়াছেন-_“যখন ইহাদের 

কথ। আমি জানিতে পারিয়াছি তখন হইতেই ইহাদের সম্বন্ধে 

আমি গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছি । ইহাদের আচার-ব্যবহার 

আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে এবং আমি মনে মন্মে অনুভব 

করি যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে আদিম জাতিদের সম্বন্ধে আমাদিগকে 

বিশেষভাবে অবহিত হইতে হইবে এবং তাহাদিগকে সর্বতোভাবে 

সাহাব্য করিতে হুইবে। নিজেদের আদর্শ অনুযায়ীই যাহাতে তাহারা 

উন্নতিলাভ করিতে পারে, সে বিষয়েই আমাদের মনোযোগী হওয়। 

উচিত। তাহারা যে-ধরণের জীবনবাত্রায় অত্যন্ত তাহার আমুল পরিবর্তন 
করিয়া, জোর করিয়। তাহাদের সংস্কার করিতে গেলে প্রকৃত কল্যাণ সাধিত 

হইবে বলিয়া! মনে হয় না।” 

পণ্ডিত নেহরুর উপরিউক্ত কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । 

এই আদিম জাতিদেরও একটা নিজস্ব এঁতিহা এবং সংস্কৃতি আছে। 

'আবহ্মাঁনকাল হইতে জাতীয় আদশের অনুসরণ করিয়াই তাহার! চলিয়া 

আসিতেছিল। হয়তে। ইহাদের সমাজে অনেকগুলি কুপ্রথাও ছিল- যেমন 

নাগাদের মধ্যে নরমুগুচ্ছেদের প্রথা, নরহুত্যা করিতে সক্ষম না হওয়! 

%. ৯৩৫২ সালের পৌষ মাসে পণ্ডিতজীর আসাম ভ্রমণের অব্যবহিত পরে 

প্রবন্ধটি লিখিত। 
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পর্যন্ত কোনো-কোনে। সম্প্রদায়ের বিবাহেচ্ছু নাগা-যুবকের পক্ষে পাত্রী 
জোটানোই ছিল অসম্ভব। এ সমস্ত অবশ্থই নিন্দনীয়। কিন্তু তাই 
বলিয়া একথা মনে করিলে ভুল কর! হুইবে যে, ইহাদের সমাজে ভালো 
কিছুই নাই। বন্ততঃ ইহাদের অনেক সামাজিক রীতি-নীতি তলাইয়া 
দেখিলে মনে হয় যে, অসভ্য বর্ধর বলিয়া ইহাদিগকে অবজ্ঞা কর! 

অনুচিত। জওয়াহরলাল সত্যই বলিয়াছেন :-_“অনেক দিক দিয়াই আমরা 
ইহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই ।'” এই উক্তি যে কতদূর সত্য, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত৷ 
হইতে তাহার সাক্ষ্য দিতে পারি। আসামের অরণ্য-পর্ধতে আদিম 

জাতিদের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটাইবার স্থযোগ বর্তমান লেখকের হইয়াছিল। 
তখন ইহাদের চরিত্রগত এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমার নজরে পড়েও 

যাহা আমাদের তথাকথিত সভ্যসমাজে স্ুছর্লভ। খাসিয়া-জয়স্তীয়। 
পাহাড়ের হর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ-কালে সেখানকার অধিবাসীদের 

নিকট বে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার পাইয়াছি, তাহা জীবনে ভূলিবার নহে। 
স্বামী প্রভানন্দের সঙ্গে খানিয়া৷ পাহাড়ের এক প্রান্ত হইতে অপর 

প্রান্ত পর্যন্ত আমি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছি। এই ভ্রমণ-পথের 

চতুষ্পার্থ্বে গঙ্জমান গিরিনির্বরিণী, সুদূরপ্রসারিত নিবিড় অরণ্যানী, 
মনোরম পাইনকুঞ্জ, উত্তঙ্গ গিরিশূঙ্গ যেমন একদিকে আমাদের নয়নের 

পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছে, অন্তদিকে তেমনি মনকে মুগ্ধ করিয়াছে অরণ্য- 

চারী খাসিয়! নরনারীদের মধুর ব্যবহার । বিদেশী বপিয়! ইহারা আমাদিগকে 
অবজ্ঞ। করে নাই, পরম সমাদরে কুয়াই ( পান-ন্ুপারি ) দিয়া অভ্যর্থনা 

করিয়৷ তাহাদের কুটারে আশ্রয় দিয়াছে । পাহাড়ের যে-সমস্ত নিভৃত 

অঞ্চলে আধুনিক সভ্যতার চিন্তবিভ্রান্তকারী রশ্শিচ্ছট! প্রবেশ করে নাই, 
সেখানকার অধিবাসীর৷ অতিথিকে আজও দেবতার মত ভক্তি করিয়া থাকে, 

তাহাদের কুটির-প্রাঙ্গগ হইতে অতিথি কখনে। বিমুখ হইয়া ফিরিয়। যায় না। 
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অতিথি-সেবার এই উচ্চ আদর্শ ই রূপায়িত দেখিতে পাই “পান তামাকের 
জন্মকথা” নামক খাসিয়া রূপকথায়। ইহাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া 
তুলিবার জন্য একটি ব্যক্তিগত্ত কাহিনীর উল্লেখ করিব। ১৩৪৫ সালের 

কথা। অব্রথনির সন্ধানে হছুইজন সহযাত্রী সহ চঙিয়াছি খাসিয়া পাহাড়ের 
পাঁচ হাজার ফুট উর্ধে পাড়ু নামক স্থানের উদ্দেশে । অপরাহ্নকালে 
পর্বতগাত্রস্থ এক বিরাট্ শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করিয়! সুরু করিলাম চড়াই পথ 
বাহিয়। পর্বতারোহণ। হঠাৎ পিছনে শুনি বামাকণে মামা ডাক-_-(খাসিয়া 
সত্রী-পুরুষ সকলেই বাঙালী মাত্রকেই মামা সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়। 

থাকে)। পিছন ফিরিয়া দেখি বোঝার ভারে, অবনতপুষ্ঠ এক খাসিয়ানী 

* উর্দস্বাসে ছুটিয়া আমিতেছে। কাছে আসিয়া একখান। রুমাল দেখাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিল, “উনে উ লং জং ফি ? »-_-“এটা কি তোমার ?” জবাব 

দিলাম-_এথুব্রেই মামী, উনে জং গা! !” ্থন্তবাদ মামী, এটা আমারই”; । 

বল! আবশ্ক রুমালটিতে বাঁধা ছিল রাহা-খরচের সব টাকাকড়ি। শুধু 
এই একটি ঘটনায়ই নয়, বনু ব্যাপারে আদিম জাতিদের পরদ্রব্যে 

নিলেোভতার পরিচয় পাইয়। বারবার আমি বিন্মিত হইয়াছি। কেমন 
করিয়া পরের জিনিষ আত্মসাৎ করিতে হয়, সেই মহাবিদ্ভাটি এই 

সমস্ত আদিম জাতির লোকের৷ আজো শেখে নাই। অথচ আমাদের 

সভ্য সমাজে নিপুণ ভাবে পরস্বাপহরণ ষে তথাকথিত বড়লোক হইবার 

একটি প্রধান উপায় তাহা তো আমর! প্রতিনিয়ত চোখের সামনেই 
দেখিতেছি। সুতরাং এই মহাবিগ্যায় যাহারা পোক্ত হইতে পারিল না, 
তাহারা অসভ্য বৈকি! 

আমাদের সভ্য সমাজের শাস্ত্রবাক্য “পরদ্রব্যেু লোস্ীবৎ-__কিন্তু ইহা 
কাধ্যতঃ মানিয়! চলে এই সমস্ত আদিবাসীরা । শুধু খাসিয়া নহে, অন্তান্ত 
অদিম জাতির মধ্যেও এই গুণটির পরিচয় পাওয়া! যায়। বিগত 
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মহাযুদ্ধের সময় বিষেণপুর-শিলচর রাস্ত। নিন্মাণ করিয়। বিনি খ্যাতিলাভ 

করিয়াছেন, সেই চ্যাপমান সাহেব তাহার “লাম্পি' নামক পুস্তকে নাগাদের 

এই গুণটির উদ্ভুসিত প্রশংস। করিরাছেন। নাগাদের সতত। তাহাকে 

মুগ্ধ করিয়াছিল ; তাই তিনি বলিয়াছেন, ৭ 15 2 179৮9180101) 6০106. 

বাস্তবিক নাগ! খাসিয়। প্রস্থৃতি আদিবামীদের স্বভাব আচরণ ইত্যাদির 
কথা বদি আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধার 

উদ্রেক হয় । প্রতারণা ইহার!জানে না, মিথ্য। কথ! ইহারা বলে না; সততা 

সরলত৷ ও আন্তরিকতা ইহাদের স্বভাবসিদ্ধ। অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারিণী ও 

রূপ-লাবণ্যবর্তী খাসির়। মেয়েদের দেখিলে চিন্ত প্রসন্ন হয় । ঘর-সংসারের 

বাবতীয় কাজ হাট-বাজার ইত্যাদি মেয়েরাই করিয়৷ গাকে। এক মণ 

দেড় মণ বোঝা পিঠে করিয়া তাশ্খুল-রাগে রঞ্জিতাধরা খাসিয়ানীদের 

একদিনে ত্রিশ-বন্ত্রিশ মাইল পার্বত্য পথ অতিক্রম করিতে দেখিলে 

বিন্ময়ে অবাক হইতে হয়। এত কঠোর পরিশ্রম সত্বেও কিন্তু ইহাদের 
জীবনে আনন্দের অভাব নাই, তাদের অজস্র হান্তোচ্াসে গিরি-বনানী 

নিত্য মুখরিত । 

(২) 

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই সকল আদিম জাতি নিজেদের 

আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পূজা-পার্বণ, আমোদ-উৎসব ইত্যাদি লইয়া 
নিশ্চিন্ত নিরুদ্ধেগ জীবন যাপন করিয়৷ আসিতেছিল, কিন্তু কোন্ 'শুভ 

ক্ষণে জানিনা “সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে আগত খ্রীষ্টান 
মিশনারীর! ইহাদিগকে “অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার' জন্ত নিভৃত 
পার্বত্য অঞ্চলসমূহে আসিয়া শুভ পদার্পণ করিয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী 

প্রচার-কার্যের ফলে ইহার! শুধু খাসিয়৷ নহে, আসামের প্রায় সমস্ত 
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আদিম জাতিকে খ্রীষ্টধর্খে দীক্ষিত করিয়। বীশ্ড ভজাইতে সমর্থ হইয়াছে 

ইহার ফল আদিম ক্ঞাতিদের পক্ষে কিরূপ শোচনীয় হইয়] াড়াইতেছে, 
তাহা বিস্তারিত ভাবে বলিবার স্থান ইহা নয়। শুধু একথ। বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে, এই বিকৃত আদর্শ ও বিজাতীয় ধর্ম তাহাদের মেরুদণ্ড একেবারে 
ভাঙিয়া দিয়াছে । ভয়াবহ পরধর্মের অনুসরণকারী কুকিজাতির শোচনীয় 

দ্ররবস্থার কাহিনী লালতুদাই রায় মহ্তাশর «আসামের কুকিজাতি” নামক 
প্রবন্ধে মর্শম্পর্শা ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। নাগাদের মধ্যে গ্রীষ্ম 
প্রচারের জন্য মিশনারীরা কিরূপ জঘন্য এবং হীন উপায় অবলম্বন করিয়! 

থাকে, তাহ! তাহাদেরই জাতভাই প্রসিদ্ধ নৃতন্ববিদ মিল্স সাহেব 
€[1)০ /৬০ ৭2৯৯, পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন । খানির। পাহাড়ে 

প্রচারক-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতৈ একথা। বলিতে পারি যে, খ্রীষ্টান 
মিশনারীর ধর্ধ-প্রচারের নামে আদিম জাতিদের ঘতদূর অনিষ্ট করিয়াছে, 
দেড় শত বসরের ইৎরেজ শাপনও বোধ করি, আমাদের ততটা! অপকার 
করে নাই । সবচেরে হুঃখের কথা এই যে, ইহাদের শিক্ষার আদিবাসী 

মেয়েদের মধো একনিম্ভতার আদর্শ টা! পর্য্যস্ত লোপ পাইয়াছে। আসামের 
আদিম জাতিসমূহ্ের প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্বন্দে আমরা সচেতন 
ছিলাম ন! বলিয়াই গ্রীষ্টান মিশনারীরা আমাদের পরস্পরের মধ্যে 

ছুর্লজ্ব্য ব্যবধান স্ষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে । ইহাদের প্রচার-কার্য্যের 

ফলে আদিবামীরা ভূলিয়। গিয়াছিল বে, তাহারাও ভারতবাসী, 

ভারতবর্ষের পতন-অভ্যুদয়ের সঙ্গে তাহাদেরও ভাগ্য বিজড়িত। কিন্তু 

সম্প্রতি পণ্ডিত জওয়াহরলাল কংগ্রেসের বাণী শুনাইয়! তাহাদিগকে 
নূতন আলোকের সন্ধান দিয়া আসিয়াছেন ৷ ভারতবর্ষের আসন্ন স্বাধীনতা- 

সংগ্রামে হয়তো নবীন আশায় উদ্দীপ্ত এই আদিম জাতিসমূহের ভিতর 
হইতে শত শত বীর সৈনিকের অভ্যুদয় হইবে। দেশহিতৈষী মাত্রকেই 
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আজ মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাদিগকে যদি আমরা! স্ব করিয়। দুরে 

সরাইয়! রাখি, তাহা হইলে আমাদের মহাজাতি গঠন-কার্ষ্য ব্যাহত হুইবে। 

হরিজন সমস্তা লইয়া সমগ্র দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, কিন্ত 

আদিম জাতিদের কথা ভাবিয়া কয়ঙ্তন দেশ-নেতা৷ মাথা ঘামাইতেছেন ? 

জওয়াহরলালের সময়োপযোগী উক্তিতেও কি তাহাদের চৈতগ্ভের উদ্রেক 

হইবে না? 

সিণেংদের দেলে 

আসামের আদিম জাতিদের মধ্যে দিণ্টেদের দেশেই দীর্ঘকাল 

বাস করিবার স্থযোগ আমার হইয়াছিল । সুতরাং প্রথমে সিণ্টেখদের 

সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই বর্ণনা করিতেছি। 

প্রথম যৌবনে যেদিন ঘরের মায়া কাটাইয়া অজানার আকর্ষণে 

নিরুদেশ যাত্রা করি নেদিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই যে, আমার 

যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলা অতিবাহিত হইবে আসামের অরণ্য-পর্বতে 

আদিবাসীদের সাহ্চধ্যে। ভবঘুরের মত দীর্ঘকাল নান! জ্ঞায়গার ঘোরা- 

ঘুরি করিয়া, অবশেষে আসিয়। উপস্থিত হইলাম খাসিয়া-জয়্তীর! পাহাড়ের 

পাদদেশস্থ শেলা নামক স্থানে । আশ্রয় জুটিল স্যামী প্রভানন্দ- 
প্রতিষ্ঠিত সেখানকার রামকৃষ্ণ আশ্রমে । খাসিয়াদের মধ্যে হিন্দুর 

প্রচারে শ্বামীজীর অক্লান্ত প্রচেষ্টার কথা কাগজে পড়িয়াছিলাম 

এবং লোক-মুখেও গুনিয়াছ্লাম ; এবার তার প্রতাক্ষ পরিচয় পাই! 

মুগ্ধ হইলাম । 
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ছোট একটি পাহাড়ের উপর শেলা রামরুঞ্চ আশ্রমটি অবস্থিত, 
গিরিপাদমূল ধৌত করিয়। স্বল্লতোয়! একটি পাহাড়ী নদী প্রবহমান । 

জায়গাটির মনোরম প্রাক্কৃতিক আবেষ্টন আমাকে মুগ্ধ করিল। ভাবিলাম 
এখানকায় নিভত নিঞ্জনতায় জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাইয়া 
দিলে মন্দ কি! 

জৈস্ত্যা পাহাড়ের একটি দৃ্ঠ 

বেশ আরামেই দিন কাটিতেছিল, তঠাৎ একদিন স্বামীজী খাসিয়! 

পাহাড়ে তাহার আরব্ধ ব্রত উদ্যাপনে সহযোগিতা করিতে আমাকে 

অনুরোধ করিলেন, তার একান্ত ইচ্ছা সিণ্টেঘদের দেশ জোয়াইয়ে 

গিয়। :পাহাড়ীদের মধ্যে হিন্দুধর্ম-প্রচারে আমি আত্মনিয়োগ 

করি। স্বামীজী বলিলেন যে, আমাকে সঙ্গে করিয়া তিনি 

শিলঙে লইয়া বাইবেন এবং সেখান হইতে খাসিয়াদের সঙ্গে আমাকে 
জোয়াইয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। শ্বামীজীর কথায় আমি 

সামন্দে সম্মতি প্রদান করিলাম । স্থির করিলাম, আদিম জাতিদের 
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মধ্যে হিন্দুধর্ম এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি প্রচারই হইবে আমার 
জীবনের একমাত্র ব্রত । 

স্বামীজীর নিকট ভ্রমণ-পথের বর্ণনা শুনিরা আমার রক্তে দোল! 

লাগিল। দিনের পর দিন তর্গম পার্ধত্য পথ পদব্রজে অতিক্রম 

করিয়া আমাদিগকে জোয়াইয়ে পৌছিতে হইবে, পার্বত্য পণের 

বাকে বাকে না জানি কত নব নব বিশ্ময় আমাদের জন্য 

আপেক্ষা করিরা আছে। কখনো আশ্বর জুটিবে গিরিসান্দেশে 
খাসিয়াদের কুটীরে, কখনো বা বাত্রিষাপন করিতে হইবে পর্বত- 

গাত্রস্থ নাবিড় অরণ্যানীর ক্রোড়ে। অরশ্যের আকর্ষণ আমার নিকট 

তর্বার। আশৈশব অরণ্য-বিহারের স্বপ্ন দেখিয়া! আসিয়াছি, আমার 

সেই আবাল্যপোষিত স্বপ্ন এতদিন পরে বাস্তবিকই বুঝি সফল ও 
সার্থক হইতে চলিল। গিরি-মভিযানে বাহির ভইয়া পড়িবার জন্য 

অধীর আগ্রহে আকুল হইয়া উঠিলাম। 
দিনকতক (শেলাতে কাটাইবার পর একদিন স্বামীজীর সঙ্গে 

পদব্রজে জোয়াইয়ের উদ্দেশে রওন| হইলাম । 

শেল! গ্রামটি ছাড়াইয়! কিছুদূর অগ্রসর ইনার পরই সুরু হইল 
আন্দাজ আড়াই হাজার ফুট উঁচু এক খাড়া চড়াই। চড়াইটি পার হইয়া 
মুস্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া আমরা চারিদিকে পাথরের দেওয়ালে ঘেরা 

এক তকৃতকে-ঝকঝকে প্রশস্ত স্থানে একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া 
বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। 'অনতিদূরে জনকতক খাসিয়া জটল! 

করিয়া বসিয়াছিল। আমি তাহাদিগকে নিকটে আসিবার জন্য ইসারা 

করিলাম। তাহার! আসিয়। এক-এক জন করিয়া "খু-ব্রেই এই 

ছুইটি শব উচ্চারণপূর্বক আমাদের সঙ্গে করমর্দন করিতে লাগিল, 
ইহাই খাসিয়াদের অভিবাদন-প্রণালী। কথা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিলেন, 
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এই অঞ্চলের বহু গ্রামেই এই ধরণের এক একটি প্রাচীরবেষ্টিত স্থান নু 
দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো সামাজিক সমন্তার সমাধান করিতে । 
হইলে গ্রামের মাতব্বররা নাকি এই জায়গাগুলাতে আসিয়! জমায়েং 
হন, নান। উৎসব উপলক্ষে এগুলাতে নাকি নৃত্যাদিও হইয়! থাকে। 

১০০১: 
ক শর, রে চিত র্ ্ রি তি জি বিবিসি 92884 

রা ৮ এই আত 2১ 

সারি নদীর উপর সেতু 

বেল। পাঁচটা নাগাদ “নংওয়ারে' রামকষ্ মিশন স্কুলের শিক্ষক বন্ধুবর 

শশীক্র সোমের বাসায় আসিয়। আশ্রয় লইলাম। 

কুর্য্যান্তের প্রাক্কালে একান্তে এক অত্যুচ্চ স্থানে, একখান৷ সমতল 

শিলাথগ্ডে আপিয়! বসিলাম। সম্মৃথে গভীর খদ। খদের ও-পারে 

নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা হুদূরবিস্তৃত পাহাড়শ্রেণী। ওঁ পাহাড়শ্রেণীর 
পিছনে দরিগন্তলীন একটি নীল পাহাড়ের গা ঝাহিয়া রজত-রেখার মত 

ছুইটি বর্ণাধার! নিয়ে গড়াইয়া পড়িতেছে। তন্ময় হইয়া এই দৃশ্য 
উপভোগ করিতেছিলাম, কিন্তু হুর্ধ্য অন্তমিত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিবিড় 
অদ্ধকারে দিষমগুল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। আমি তখন অগত্যা 



সিশ্টেংদের দেশে ১১ 

দে জায়গা হইতে উঠিয়া বিজন বনপথ দিয়া বাসার ফিরিয়া 
আসিলাম। 

পরদিন দ্বিপ্রহরে আমরা চেরাপুঞ্ীর উদ্দেশে রওনা হইলাম। 

রাস্তার ছু'-ধারের দৃশ্ঠ পরম রমণীয়। পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় খ্রীষ্টান 
মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত গিজ্জীগুলি মাঝে মাঝে নজরে পড়িতে 

লাগিল? করেকটি চড়াই-উতরাই পার হ্ইয়। আমরা টার্ণ গ্রামের 

কাছে আসিরা পৌছিলাম। টার্পার নিকট চেরাপুঞ্ীর রাস্তাটি ডান- 
দিকে বীকিয়৷ খাড়। পাহাড়ের উপর দিয়া উঠিয়াছে। এই চড়াইটির 
মাথার পৌছিবার পর চারিদিকের নৈসগিক শোভ। দেখিনা পথের শ্রাস্তি 
বেন এক নিমেষে বিদুরিত হইয়া গেল। বামে ঢেউ-খেলানো স্থনীল 
পাহাড়শ্রেণী নীল আকাশের গায় হেলান দিয়া াড়াইয়া আছে। 
শিখরদেশ হইতে শিবজটা-নিঃস্যত জাহ্বীধারার মত কত রজততুভ্র 

জলধারা গরিরি-পাদমূলে গড়াইয়া পড়িয়া উপলখণ্ডসমূহের বাধ! অতিক্রম 
করিরা সগজ্জনে বহিয়া বাইতেছে। দক্ষিণ দিকে দূরে, বহুনিয়ে সিলেটের 
সুবিস্তীর্ণ সমতলনমি স্থদূর দিগন্তে গিয়া মিশিয়াছে। 

চড়াইটি পার হইয়াই আমরা যে-গ্রামে পৌছিলাম সেইটির নান 
মাউ-্্,। মাউ-্,তে দেখিলাম এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে খাসিয়াদের তীর- 
খেলা নুরু হইয়াহ্ছ। এক-এক জন করিয়া একট! নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তীর 
ছুড়িতেছে, থেলোরাড়দের মধো কেহ লক্ষ্যভেদ করিবামাত্র সমবেত 

দর্শকমগ্ডলী উচ্চকণ্ডে হর্ষধবনি করিতেছে । শুনিতে পাইলাম ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রামের ছুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে । 

তীরখেলা খাসিয়াদের সর্ধপ্রধান জাতীয় ক্রীড়া । ক্রীড়াশেষে বিজয়ী 
দল নৃত্য এবং ঘন ঘন আনন্দধবনি করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়। 
যার, তখন যুবতী রমণীর। সমবেত হইয়া তাহাদের চিত্তরঞ্রনের জন্য 
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সাধ্যমত প্রয়াস পায় এবং একান্ত আগ্রহসহকারে মাগ্োপাস্ত প্রতি- 

বোগিতার বিবরণ শ্রবণ করে। 

মাউ-ন্ন, হইতে সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের উপর দিয়া সমান 
রাস্তা আরম্ভ হইল। প্রায় মাইল-দেড়েক চলিবার পর চেরাপুঞ্ীতে 

পৌছিয়া আমরা খাসিয়া পাহাড়ে ত্রান্মধর্ম-প্রচারক, আগচাধ্য শ্রীযুক্ত 
নীলমণি চক্রবর্তী মহাশয়ের শৈলনিবাস নামক ভবনে 'আ'তিথ্য গ্রশ্ণ 

করিলাম। পরদিন বেলা প্রায় পাঁচটার সময় মোটরে শিলঙে পৌছিলাম। 
শিলছে পৌছিয়াই খবর পাইলাম বে, দিন-কয়েকের মধ্যে “শ্মিট' 

নামক স্থানে “নংক্রেমের পুজা” এবং তদ্বপলক্ষে খাসিয়া মেয়েদের নাচ 
হইবে । নিদ্দিষ্ট দিনে ভোরবেলা! হইতেই দলে দলে খাসিয়া, নেপালী, 
বাঙালী প্রততি বিভিন্ন জাতীয় নরনারী পূজ। 'ও নাচ দেখিবার জন্য শিলং 
হইতে রওনা হইল। আমিও পণ্তিত লক্্মীনারার়ণজী কর্ভক প্রতিষিত 

হিন্দু অনাথ আশ্রমের এক পণ্ডিতজীর. সঙ্গে ম্মিটে পৌছিয়া সিম-* 
পুরোহিত্রীর বাটার সম্গুখস্থিত বেড়াঘেরা এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণের 

ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। সেখানে প্রকাণ্ড জনতা । প্রাঙ্গণের এক- 
দিকে পুরুষ এবং অন্যদিকে স্ত্রীলোকের বলিয়াছে। মাঝখানে প্রায় 

পঞ্চাশটি যুবতী নৃত্য করিবার জন্ঠ সার বাধিয়া দীড়ায়। আছে। 

সেখানে বাস্তবিকই যেন সৌন্দর্য্যের হাট খুলিয়া গিয়াছে । মেয়েরা 
প্রায় সকলেই বেশ স্ুন্দরী। পরনে তাহাদের দামী সিল্কের শাড়ী, 
গায়ে রভীন জ্যাকেট, গলায় সোনা এবং প্রবালে তৈরী কণ্ঠহার, 

কানে সোনার মাকড়ি, হাতে রূপার চুড়ি, বক্ষে সোনা অথবা রূপার 
দীর্ঘ চেন বিলম্বিত। সকলেরই মাথায় একই ধরণের সোন। অথবা 

«. খালিয়। রাজাকে “দিম বল। হয় ।, 
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রূপার মুকুট এবং এক এক গাছি দীর্ঘ বেণী প্রত্যেকেরই পৃষ্ঠে দোলাফ্মিত । 
আপাদমস্তক তাহাদের বস্ত্রাল্কারে ভূষিত। বাহু ছুটি ছুই পারে ঝুলানো» 
দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ । 

একটু পরে খুব আস্তে আস্তে প1 টিপিয়া টিপিয়া তাহার! অগ্রসর হইতে 
লাগিল। ইহাঁরই নাম না-কি “কা সা কম্থেই” বা মেরেদের নৃত্য । 

রাজ-পরিবারের কয়েকটি মেয়েও এই নৃত্যে যোগদান করিয়াছিলেন। 

তাহাদের মাথার উপর ছাত! ধরিয়া কয়েক জন লোক সঙ্গে সঙ্গে 

চলিতেছিল। অনুরস্থিত এক উঁচু মঞ্চের উপর হইতে সানাই, ঢাক, 

করতাল ইত্যাদি বিবিধ বাগ্যষন্ত্ররে আওয়াজ কানে ভাসিয়া আসিতে- 
ছিল। এক সময়ে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া যেয়েদের বেশভূষার 
একটু পরিপাট্য সাধন করিয়। দিয় চলিয়া গেল । 

প্রায় ঘণ্টাথানেক পরে আসিল বীরবেশে সজ্জিত আট-দশ জুন 
খাসিয়া, মাথার তাহাদের গেরুয়া রঙের পাগড়ীর উপর সাদা এবং 
কালে। রঙের মুনীর পালকের তৈরি মুকুট, গায়ে জরীর কাজ কর। 

রপ্ভীন জামা, পরনে রভীন বস্ত্র। পিঠে, অস্ত্র এবং পাখীর পালকে পূর্ণ 
তৃণ। পায়ে এক-এক জোড়া প্রকাণ্ড বুট জুতা । সকলকারই এক হাতে 
চামর ও অন্য হাতে তলোয়ার । বীরবেশধারীর। প্রথমে কিছুক্ষণ চামর 
দোলাইয়া৷ বীরত্বব্যপ্জক অঙ্গভঙ্গীসহকারে নৃত্য করিতে করিতে প্রাঙ্গণের 

চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, অবশেষে ছুই-ছই জন করিয়। 
অসিযুদ্ধের অভিনয়পূর্ববক অঙ্গন প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। 

ঘণ্টা-ছুই আমরা নৃত্যাদি দেখিয়া কাটাইলাম। প্রথমে মন্দ লাগে 

নাই, কিস্ত অবশেষে বিরক্তি ধরিয়া গেল, কেন-না নৃত্য বাদ্য এবং 
যুদ্ধাভিনয়, সমস্তই একঘেয়ে । মেয়েদের ধৈর্য্যের প্রশংসা না করিয়া 
থাকিতে পারিলাম না। রৌদ্রের তাপে সুন্দরীদের স্থগৌর মুখগুলি 
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রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কপালে মুক্তাসদৃশ বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখ! দিয়াছে ; 
কিন্ত তাহাতে তাহাদের ভ্রক্ষেপ নাই। সেই যে ঘণ্টা-ছই আগে 

কনে-বৌদের মত পা টিপিয়া টিপিয়৷ তাহারা নৃত্য ?) নুর করিয়াছে, 

থামিবার তো কোনো লক্ষণই দেণিতেছি না; আমরা কিছ্যু সেণানে 

আর দেরি না করির! শিলঙের পথ ধরিলাম। 

প্রতি বংসর মে মাসে “ম্মিটে' খাপিয়াদের “্পম-ব্রাং উৎপব এবং 

তচ়পলক্ষে কুমারীদের নৃত্য হয়। নংক্রেমের “সিম” এই উৎসবের প্রধান 

উদ্ভোক্ত। বলিয়! ইহা “নংক্রেমের পুজা” নামে পরিচিত। শস্তাদির উন্নতি 
এবং রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য “কা-ব্রেই-সংসার' অর্থাৎ ভগতের অধিষঠাত্রী 

বীর নিকট ছাগবলি দেওয়া হয়, সময়মত পৌছিতে না পারায় 

আমরা 'পম-ব্রাং উৎসব দেখিতে পারি নাই। 

'জোয়াই শিলং হইতে তেত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত । পায়ে হাটিয়া 
নাওয়। ছাড়। সেখানে পৌছিবার আর অন্ত উপায় নাই। আমি এক 

দিন সকালবেল।, স্বামীজীর ব্যবস্থামত দ্বই জন খামিয়! ডাক ওয়ালার সঙ্গে 

জোয়াই বওন। হইলাম । প্রায় সতেরে। মাইল রাস্ছা অতিক্রম কনিয়। 
আমর। “মউ রংখেং-এর ডাকবাংলাতে মাসিয়। পৌছিলাম। এখানে 
শিলঙের ডাকওয়ালার! ছইজন সিণ্টেং ডাকওয়ালার জিম্মায় ডাক এবং 

মামাকে সপিয়। দিয়! বিদায় হইল। ডাক ঘাড়ে করিয়াই নিণ্টেং দুইজনে 

প্রাণপণে ছুটিতে আরস্ত করিল। পাছে জঙ্গলের মধ্যে পথ ভারাইয়! ফেলি 
তাই তাহাদের পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিলাম। প্থের দৃশ্তা বিচিত্র__ 

(কোথাও দীর্ঘপত্রসমন্থিত পাইন-শ্রেণী,। কোথাও বা দিগন্তবিসপিত 

বন্ধুর পার্বত্য প্রান্তর, কোথাও বা বিরাট, বনম্পতি-সমূহে 
পরিপূর্ণ লুূরপ্রপারিত নিবিড় অরণ্যানী। এই অধ্রণ্য শোভ। 
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উপভোগ করিবার মত অবস্থা কিন্তু তখন আমার নয়। প্রকাণ্ড এক 

বৌচুকা খাড়ে করিয়া এক রকম মরীয়া ভইয়াই ছুটিতেছি। মনে 
হইতেছে, যেন আমাদের তিন জনের মধ্যে দৌড়ের প্রতিবোগিতা 

নুরু হইয়াছে । কিছুক্ষণ পরে কালো পোষাক-পরা এক দল সিণ্টেং 
রমণীর একেবারে সাম্নাসাম্নি আসিরী পড়িলাম। অম্নি একসঙ্গে 

প্রার দশ জোড়। (কালে! নয়) কটা চোখের কৌতুহলপুর্ণ দৃষ্টি আমার 
উপরে নিক্ষিপ্ত হইল এবং পরক্ষণেই সম্মিলিত নারীকণের অট্রহাস্যে 

নিস্তব্ধ বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। আমার ধারণা ছিল যে, আমার 
তংকালীন অবস্থাটা ন্নেহ-স্ুকোমল নারীহ্গদয়ে বদি কোনো রসের 

উদ্রেক করিতে পারে তো তাহা করুণ রম। কিন্তু সিশ্টেঙ্গিনীরা আমার 
সে-ধারণা বদলাইয়া দিল। যাই ভোক পুরুষ-বাচ্চার ইহাতে ঘাবড়াইলে 
চলে না। আমিও বিড়ালাক্ষীদের বিদ্রপ-ান্তে ভ্রক্ষেপ না করিরা 
মবি-বাঁচি করিয়া দৌড়াইতে লাগিলাম এবং সন্ধ্যার একটু পরে আধমর! 
অবস্থায় সিপ্টেঘদের দেশ জোয়াইয়ে আপিয়! পৌছিলাম। 

পরদিন বিকালে শহরে বেড়াইতে বাহির হইলাম। দৃশ্ঠ-সৌন্দর্য্ে 
“জায়াই অতুলনীয় । এখানকার মত অমন সুন্দর পাইন-কুঞ্জ খাসিয়। 
পাহাড়ের কোথাও নাই । শিলঙের চেয়ে এ-জায়গ। ঢের নির্জন ও 

নিরালা। যাহার। শিলঙে বেড়াইতে যান, তাহারা একটু কষ্ট স্বীকার 

করিয়া! (অবনত দিণ্টেং ডাকওয়ালার সঙ্গে নর ) জোয়াইয়ে গেল প্রচুর 

মানন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। 

শহরের চারিদিক প্রদক্ষিগ করিয়া বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । 

বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকেরাই জিণিষপত্র বিকিকিনি করিতেছে, চায়ের 
দোকান অনেকখুলি। সিশ্টেৎ্দ্রৌপদীরা বাজারেই রন্ধন করিয়! উৎকট 

র্গন্ধযুক্ত এক প্রকার ব্যঞ্জন বিক্রী করিতেছে । বাজারে শুকৃনো মাছ, 
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কুকুট, শুকর-মাংস ইত্যাদির আমদানীই বেশী। বেঙের ছাতা, বোল্তার 
চাক ইত্যাদিও দেখিলাম ; ওগুলা নাকি সিণ্টেঘদের প্রির খাগ্ । 

আমি জোয়াইয়ে আসিবার কিছুদিন পরেই সেখানে “বে-ডিংখাম” 
উতৎমব পড়িরা গেল, ইহা সিণ্টেঘদের সর্বপ্রধান উৎসব । প্রতি 

বসর জ্কুন মাসে জোয়াইয়ে এবং জৈস্ত। পাহাড়ের আরও নানা 
স্থানে উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হুয়। “বে-ডিৎখায কথাটার মানে; 
লাঠি্বার৷ মহামারী তাড়ানে। ৷ 

জোয়াই শহরের প্রত্যেক পল্লীতে এক একটি “কা-ইৎ-পুক্তা” অর্থাৎ 
পুজাঘর আছে। জুন মাসের যোল-সতেরো তারিখ হইতে শহর এবং 

পার্খবর্তী গ্রামসমূহের ছেলেবুড়া সকলে ভিন্ন ভিন্ন “কা-ইং-পৃজা”তে 
সমবেত হইয়া কাজত-কর্ধে রত হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমোদ-উৎসবও 
পুরাদমে চলিতে লাগিল । প্রথম কয়দিন তাদের কাজ রং-বেরঙের কাগজ 

দিয়া রথ তৈরি করা। তারপর একদিন সকালে সকলে প্রচুর পরিমাণে 

মগ্য পান করিয়। “হয়” “হয়” শব্ধ উচ্চারণপূর্বক হাততালি দিয়৷ বিবিধ 
'অঙ্গভঙ্গীসহকারে উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে গোটা শহরখানা প্রদক্ষিণ 

করিল। সেদিন জঙ্গলের ভিতর হইতে কতকগুলি গাছ কাটিয়া আন।' 

হইল এবং লোকের! নিজেদের বাড়ীর উঠানের মধ্যে এক একটি গাছ. 
গুঁতিয়৷ রাখিল। সিণ্টেঘদের বাড়িতে গিয়। দেখিতে পাইলাম, পুরুষেরা 
এক একটি লাঠিদ্বারা ঘরের চালে আঘাত করিতেছে এবং মহামারীর 
ভূতকে ঘর ছাড়িয়া! চলিয়। যাইবার জন্য অন্গনয়-বিনয় করিতেছে। 

বিকালবেল। সকলে কাগজের তৈরি সং, বেলুন ইতাাদি সহ এক 

খোলা ময়দানে জমায়েৎ হইয়া আবার নৃত্য আরম্ভ করিল। মেয়ের! 
উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়! নাচ দেখিবার জন্য সেখানে আসিয়া 

উপস্থিত হইল। নৃত্য শেষ হইলে কাগজের তৈরি রথগুলাকে “কা-ইৎ- 
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পুজা-সমৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া শহর হইতে কিছুদূরে একটি 
ছলার নিকটে লইয়! যার! হইল, সেখানে একইাটু জলের মধ্যে সকলে 
'আবার নৃত্য সুরু করিল। জলার কাছে স্্লী-পুরুষের যেন মেলা জমিয়! 

গেল। জননীর! ছগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে কাপড় দিয়া পিঠে বাঁধিয়া সেখানে 

হাজির তইল। 

কলমধ্যে কিছুক্ষণ নৃত্য হইবার পর একদল লোক সগ্ভকর্িত একটি 
প্রকাণ্ড বুঙ্গকে বহন করিয়া লইয়। আসিল। এ ব্রক্ষটি উ-ব্রেই” অর্থাৎ 

বিশ্বের স্থষ্টিকর্ভার প্রতীক । ব্রহ্গাটকে জলে স্থাপিত করিবার পর দলে দলে 

লোকেরা তাহাতে চড়িয়া বসিল, তারপর এই গাছটি দখল করিবার 

জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে লড়াই আরম্ভ হইল। সিণ্টেখদের বিশ্বাস, 

'নে-দল গাছটি দখল করিতে পারিবে, সেই দলের লোকেরা আগামী 

বংসর স্বাস্কা এবং সমৃদ্ধিলাভ করিবে। 

সন্ধ্যার প্রান্জালে কাগজের তৈরি রথসমূভ 'এব* ব্রক্ষটিকে জলাগর্ভে 
বিসর্জন দির বে-বার ঘরে ফিরিয়া আসিল। 

ণবে-ডিংখাম” উৎসবের দ্রিনকতক পরে একদিন বিকালে রাস্তায় 
“বড়াইতে বাহির হইয়া দেখি, বাশের চাটাই দিয়। ঢাক| একটি শব- 

দেককে কয়েকজন সিন্টেৎ দাহ করিবার নিমিত্ত বহিয়। লইয়। চলিয়াছে। 

বন স্ত্রীপুরুষ পান-নুপারি, অব্নব্যঞ্জন ইত্যাদি স শবের অন্নগমন 
করিতেছে । আমি তাহাদের পিছনে পিছনে সতকার-ভূুমিতে আসিয়া 

উপস্থিত হইলাম । ছোট একটি টিলার উপর চিতা রচনা কর। হুইল । 

স্্ী-পুরুষ সকলে চিতার উপর পান-ম্থপারি সিকি-ছুয়ানি উত্যাদি রাখিল। 

চিতার আগুন দিবামাত্র মৃতব্যক্তির মাতুল একটি কুন্কুটের গল৷ কাটিয়া 

অগ্নিতে কিছু রক্ত নিক্ষেপ করিল। তারপর, কুন্ুটটিকে আগুনে সেঁকিয়া 

টুক্রা টুক্রা। করিয়া কাটিয়া একট! বংশখণ্ডে গাগিরা রাগ হইল । 
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মৃতদেহ ভন্দীডূত হুইবার পর আগুন নিবাইয়া অস্থিগুলি এবং সিকি- 
ছুয়ানি ইত্যাদি কুড়াইয়া লওয়া হইল। 

এক বুদ্ধ অস্থিগুলি হাতে লইয়া বিড়বিড় করিয়। মন্ত্র আওড়াইলে 

সকলে আবার ও-গুলার উপরে পান-ম্থপারি রাখিল। অতঃপর সকলে 

একটি প্রস্তর-স্তস্তের নিকটে গমন করিল। একটি গাছের পাত৷ মাটিতে 

বিছাইয়। তাহাতে কদলী, আম, পিষ্টক ইত্যাদি রাখ। হইল এবং পূর্বোক্ত 

'বুদ্ধাটি মন্ত্র আওড়াইয়া মাটিতে কিয়ৎপরিমাণ মদ ঢালিয়া দিল। সৎকার- 
সংক্রান্ত এই সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে পর, মুতের মাতুল অস্থিগুলি 

ভূমিতে পাতিত একখানা সমতল শিলাখণ্ডের নীচে রাখিল। জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিতে পারিলাম, দিনকতক পরে উক্ত প্রস্তরথণ্ডের নীচে হইতে 

মৃতের অস্থি স্থানান্তরিত করিয়৷ তছুপরি একটি খাড়। প্রস্তরস্তস্ত প্রতিষ্ঠিত 
করা হইবে। এগুলিকে বলে “কা জিং-কন-মাউ'। জোয়াই শহরে 
রাস্তার ধারে এখানে-সেখানে বহু “কা-জিংকন-মাউ” দেখিতে পাওয়া যায়। 

জোয়াই শহ্রস্থ সিণ্টেখদের বাড়িগুল! বিলাতী ফ্যাশানে তৈরি। 

প্রত্যেক বাড়িতেই ছাঁদের উপর একটি করিয়া চিম্নি আছে। সিণ্টেঘদের 
মধ্যে অনেক ওস্তাদ মিশ্ত্রী আছে, তাহারাই এ সমস্ত বাড়ি তৈয়ার 
করিয়। থাকে । গ্রামবাসীদের বাড়ীগুলি কিন্তু আলাদা ধরণের, সেগুলির 

ছাদ ডিম্বাকৃতি, ঘরে জানাল থাকে না। সিৎণ্টেংরা তাহাদের ঘরের 
সাম্নের খানিকটা জাগা! লাল মাটি কিধব! গোবর দিয়া লেপিয়া রাখে। 

খ্রীষ্টান সিশ্টেংরা কোট-প্যাণ্ট, ওয়েষ্টকোট ইত্যাদি পরিধান করে। 
শ্রীহট জেলার অধিবাসীদের সঙ্গে যাহারা কাজ-কারবার করে তাহারা 
ধুতি ও জাম! পরে। পাগড়ী প্রায় সকলেই মাথায় বীধিয়! থাকে, কাহারও 
কাহারও মাথায় কালে রঙের কাপড়ে তৈরি একরকম টুপী দেখিতে পাওয়া 
যায়। গ্রাম্য সিণ্টেংরা একরকম হাতা-ছাড়। কোর ব্যবহার করে। 
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স্রীলোকেরা আপাদলম্বিত সেমিজের উপর ছোট একটি জামা গারে দেয়, 

একটি চার-পাঁচ হাত লম্বা কাপড় কোমরে গেরো দিয়া পরে ও একটি 

বন-পথে সিণ্টেং রমণী 

চাদর দিয়! সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখে । মন্তকে তাহারা আলাদা একটি 

বন্্থণ্ড অবগুঠনরূপে ব্যবহার করে। এরূপভাবে সর্বাঙ্গ 'আচ্ছাদিত 
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করিয়৷ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আসামের অন্তান্ত পাহাড়ী রমণীদের দেখি 

নাই। সাধারণতঃ মস্তক এবং বক্ষদেশের উপরিভাগ অনাবৃত রাখাই 

অন্ঠান্ পার্বত্য জ্ীলোকদের রেওয়াজ । কেবলমাত্র লুসাই নারীরা সেমিজ 
গায়ে দেয়। সিণ্টে রমণীদের (পোশাক সাধারণতঃ কালো রঙের, 

তাহাদের বস্বাভ্যন্তরে সকল সময়েই পান-স্থপারিতে ভরা ছোট একটি 

কাপড়ের থলি থাকে । 

প্রবাল এবং সোনায় তৈরি ফাপা কগঠহার সিণ্টেং নারীদের প্রিয় 

'অলঙ্কার। ইহারা কানে মাকড়ি, হাতে চুড়ি, গলায় রূপায় চেন পরে, 

চেনগুলি গল। হুইতে কোমর পর্য্যন্ত ঝুলিয়! পড়ে । 

ভাত* শুকনো মাছ এবং শুকর ও কুকুট-মাংস সিণ্টেঘদের প্রধান 

খাগ্ধ । একমাত্র গোমাংস ছাড়া নার সকল প্রকার মাংসেই ইহাদের অত্যন্ত 
আসক্তি আছে। ইহারা মতি প্রত্যুষে এবং বিকালে-_-দিবসের মধ্যে 

ছুইবার খাস্ঠ গ্রহণ করিয়! াকে। প্রত্যুষে জোয়াইয়ের রাস্তায় বেড়াইতে 
বাহির হইলে দগ্ধ শুকরের ছুর্গন্ধে নাড়ীভূড়ি উপ্টিয়া আসিতে চায়। ইছুর 
ব্যাাচি প্রতিও ইহাদের বিশেষ প্রিয় খাছ্ভ। ইহার পচা ভাত হইতে 

প্রস্তুত ম্ পান করে। সিন্টেখদের প্রধান প্রধান পূজা এবং উতৎসবাদিতে 
মগ্য একটি অত্যাবশ্তক জিনিষ । 

ইহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষ। স্ত্রীলোকের সংখ্যা ঢের বেশী । সেজন্ত পার 
জুটাইতে মেসের বাপকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। তাই সাধারণতঃ অধিক 
বসে মেয়েদের বিবাহ হয়। আমি নিমন্ত্রিত হ্ইয়! সিণ্টেখদের একটি 
বিবাহ-উৎসবে ঘোগদান করিয়াছিলাম। পাত্রীটির, বয়স ছিল কমপক্ষে 

ছাব্বিশের কাছাকাছি | বিবাহ কনের বাপের বাড়ীতে হয়। বিবাহের 

পর কনে স্বামীর ঘরে যার না, বাপের বাড়ীতেই থাকে । দিবাভাগে 
স্বামী-স্ত্রীর দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া নিষিদ্ধ । সন্ধ্যার পর স্বামী মহাশয়ের শ্বশুর- 
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বাড়িতে গিয়া নিজ নিজ পত্বীর সহিত রাত্রিধাপন করেন এবং রাত্রি 

প্রভাত হইবার আগেই নিজেদের বাটীতে ফিরিয়া আসেন। শ্বশুরালয়ের 
খাগ্য-পানীয় গ্রহণ করিবার অধিকার ত্তাহাদের নাই। আজকাল খ্রীষ্টান . 

সিন্টেংরা অনেকেই কিন্ত, এ প্রথ। মানিয়। চলে ন। | সিণ্টেংদের মধ্যে বিধবা- 

বিবাহ প্রচলিত আছে । কিন্তু কোনো নারী স্বামীর মৃত্যুর পর বদি আর 

বিবাহ করিবে না বলিয়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তাহা হইলে সে মৃত স্বামীর অস্থি 

নিজের কাছে রাখিতে পারে । 

ইহার! আবাল-বুদ্ধ-বনিতা খুব বা পান খায়। কৃ বাড়ীতে 
বেড়ীইতে আমিলে পিণ্টেং-গৃহিণী প্রথমেই পান-স্থপারি দিয়া! অভ্যর্থনা 

করে। ইহার! ঘরে বাহিরে দেখানেই থাকুক না কেন, পান-স্ুপারি সঙ্গে 
থাকিবেই। ইহাদের বিশ্বাস মানুষ মৃত্যুর পর ন্থুপারি-গাছে পরিপূর্ণ 
স্ব্গোগ্ভানে বাস করিয়া অবাধে পান-নুপারি খাইতে থাকে । মৃত ব্যক্তির 

প্রসঙ্গে তাহার। সময় সময় “উবা বাম কোয়াই হা! ইং উ-ব্রেই”__ অর্থাৎ 

“সেই ব্যক্তি যিনি ভগবানের গৃভে পান-নুপারি খাইতেছেন”__এই কথ! 
কয়টি বলিয়া থাকে । 

ইহার অত্যন্ত অপরিছন্ন, নোংরা । সপ্তাহে একদিনও স্নান করে 

কিনা সন্দেহ। কাছে আমিলে গায়ের ছুর্গন্ধে তিষ্ঠানে। দায় হইয়। উঠে। 

দৈহিক শুচিত। রক্ষা সম্বন্ধে ইহারা অত্যন্ত উদামীন। : 

সিন্টেংদের প্রধানকে বলে দলৈ। জনসাধারণ দলৈ নির্বাচিত করে ৷ 

ছোটখাটে। কতকগুলি সামাজিক অপরাধের বিচারের ভার দলৈয়ের 

হাতে স্তস্ত আছে। তাহার সহকারীগণ পাত্র, বাসন সাঙ্গত প্রভৃতি নামে 
পরিচিত ৷ 

সিণ্টেং রমণীরা সদ! প্ররকুল্পচিভ, হাসিখশী ছাড়া এক মুহূর্তও 

থাকিতে পারে না। প্রায় সকলেরই গায়ের রং খুব ফরসা, 
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দেহের গড়ন নিটোল এবং সুডৌল, কেহ কেহ অনবস্থ 

রূপলাবণ্যসম্পন্ন। 

সিন্টেং পুরুষ-_ইহার] খীষ্টান 

স্থাবর এবং স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় পিতামাতার 

সর্বকনিষ্ঠা কন্তা। অন্য মেয়েরাও কিছু অংশ পাইয়া থাকে, কিন্ত 
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ছেলেদের ভাগ্যে কানাকড়িটিও জোটে না। ইহাদের অভাব-বোধ 
তেমন প্রবল নহে । জীবিকার জন্ত দরিদ্তম সিণ্টেৎও ভিক্ষা-বুত্তি 

অবলম্বন করে ন। ৷ এই পার্ধত্য জাতির নিকট 'আমাদের বতগুলি শিক্ষণীয় 

বিষয় আছে, তন্মধ্যে ইহা একটি । 

সিণ্টেরা অত্যন্ত সরল ও বিশ্বাসী। উহার! প্রক্কৃতির সম্তান। 

সারাদিন পাহাড়-জঙ্গলের ভিতরে প্রকৃতির ন্সহ-ক্রোড়ে 'থাকিতেই ভাল- 

বাসে। প্রাীনকালে -্রীহট্রের অন্তর্গত জৈন্তাপুরে ছিল স্বাধীন সিণ্টেৎ 

রাজাদের রাজধানী, শ্াহারাই স্বজাতি সিণ্টেৎদের অধ্যুষিত পাহাড়টিকে 
জৈস্তা পাহাড় নামে আখ্যায়িত করেন। তখনকার দিনে ইহার হিন্দু 

ধর্মের প্রভাব তইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত গাকিতে পারে নাই । গেউ 

সাহেব তাহার আসামের ইতিহাসে সিন্টেৎ রাজাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন__- 

“রাজপরিবার ও বিশিষ্ট অভিজাত-বংশীয়েরী৷ অংশতঃ হিন্দ-ধর্মমের আওতায় 
আসেন। রাজারা শাক্ত ছিলেন ।” 

সিণ্টং নৃুপতির। এবং তাহাদের অমাত্যবর্গ বহু হিন্দু আাচার-অনুষ্ঠান 
স্বজাতির মধ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 'আজও পধ্যস্ত সিন্টেঘদের 

আচার-ব্যবহার এবং বী'তি-নীতিতে হিন্দু প্রভাবের বহু ছাপ রহিয়! গিয়াছে । 

কিন্ক ছুঃখের বিষয় একদিন বাহারা আংশিক ভাবে আমাদের বৃহত্তর 

হিন্দুসমাজের অস্তভূক্তি হইয়াছিল, খ্রীষ্টান মিশনারীদের দীর্ঘকালব্যাপী 

প্রচার-কাধ্যের ফলে আজ তাহারা আমাদের নিকট হইতে একেবারে 

বিছিন্ন হইয়। গিয়াছে, আমাদের পরম্পরের ভিতরকার যোগন্ত্র আজ 

ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। 
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সিণ্টেংদের দেশে দীর্ঘকাল কাটাইর।, সিলেটে ফিরিরা নিশ্চিন্ত 

আরামে দিন গুজরাণ করিতেছিলাম, হঠাৎ খাসিয়া পাহাড়ে পাঁচ 

হাজার ফুট উদ্দে পাড় নামক স্থানে এক অভ্রের খনি আবিদ্কুত 

হইয়াছে এখবন শুনিয়। চঞ্চল হইর। উঠিলাম। অন্র্থনির অজান। 

রহন্তের সন্ধানে ছূর্গম হ্রারোহ পার্বত্য পথে পদব্রজে ভ্রমণের নেশা 

আবার আমাকে আকুল করিয়া তুলিল। আনাটের এক ন্িপ্ধোজ্জল 

প্রভাতে মেজদা 'আর তান্চর অমলদাস সহ ডাউকিগামী 

মোটরে চাপির। বপিলাম। খোঁজ-খবর লইয়া জানিলাম যে, পাড়ু 

পৌছিতে হইলে ডাউকি হইন্তেই আমাদিগকে গিরি-অভিনান সুর 

করিতে ভইবে। 

বেল! আন্দাক দশটা নাগাদ জেস্তাপুরে নামিয়া স্থানীয় ডাক- 

বাংলায় আশ্রয় লওয়া গেল। এই জৈস্তাপুরই নাকি মহাভারতে বণিত 

সেই বিশাল নারীরাজ্য বেখানকার অধীশ্বরী বীরাঙ্গন। প্রসীলা মহাবীর 

অজ্জুনেল সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে থে. বীরপনা৷ দেখাইয়াছিলেন ৷ সেই সুদূর 

অতীতকাল হইতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এখানে হিন্দ-রাজত্ব 
ন্মপ্রতিষ্ঠিত ছিল। খুষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতকে জনৈক পার্বত্য নুপতি 

জৈস্তাপুরে স্বীর আধিপত্া বিস্তার করেন। তিনি পর্বত রায় এই হিন্দু 

নাম গ্রহণ করেন । কালক্রমে, রাজপরিবারের লোকের! নিজন্ব ধর্ম 

পরিত্যাগ করিরা হিন্দু-পর্ম অবলম্বন করেন এবং রাজা বড় গৌসাঞ্রির 
আমলে বাম-জজ্ঘ। মহাগীঠ আবিষ্কৃত হইলে পর জৈস্তাপুর তান্ত্রিকতার 
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লীলা-নিকেতনে পরিণত হর। জরন্তেশ্বরীর মন্দিরের সামনে এখনে: 
একটি শান-বাধাদনো স্থপ্রশস্ত বেদী বিগ্কমান, লিন্টে ব্রাজাদের আমলে 

বেখানে নরবলি দেওয়া হইত। মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে খোদাই-কর। 

মন্তিগুলি হইতে ে-কালের জৈম্াপুরবাসীদের ভাস্থ্্য-শিল্পে নৈপুণ্যের 
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কতকট। পরিচর পাওয়া যায়। দেওয়ালের ডানদিকে খোদিত আছে-_ 

একটি অশ্বারট নারীমুন্তি, তাহার বাম হস্তে বনপা ধত আল দক্ষিণ হস্ত 

বীরত্বব্যগ্তক ভঙ্গীদহকারে উদ্ধে উত্তোলিত । বা-দিককার মু্তি- 

গুলার মধ্যে বিশেষ ভাবে নজরে " পড়ে একটি উপদ্রত হস্ট্রীর 

মুন্তি। হাতীটি আষ্টে-পৃষ্টে শিকল দিরা বাধা, অবনতদেহা এক 

নারী হাত্তীর পেছনের ছুই পায়ের বন্ধন-শুঙ্ঘল এবং লাঙ্গুলটি দৃঢ়- 
মুষ্টিতে ধরিয়া রাধিরাছে আর তাহার পশ্চাদভাগ হইতে তেজোছপ্থা 
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বিক্রমশালিনী ছুইটি নারী সুদীর্ঘ বর্শাঘার। ভাঁতীটাকে খোঁচা 

মারিতেছে। এই মুন্তিগুলা কি ইহাই কুচিত করেনা যে, প্রমীলার 
রাজ্যে একদা এমনিভনু বীর্যযশালিনী বীরাঙ্গনাদেন অপ্রতুল ছিল 
না। 

“পান পানি নারী, তিনে জৈস্তাপুরী”_ এই একটি বহুপ্রচলিত 

ছড়া ছোটবেল। হইতে সিলেটে শুনিয়া আসিতেছি। সারি নদীতে 

ন্নান করিতে গিয়। নারীর মসৌন্ধ্য আর জল্রে নৈম্মলোর জন্য 

'জৈস্তাপুরের প্রসিদ্ধি ঘে অম্লক নর, তাহ! বুবিতে পারা গেল। 
কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ অনতি-গভীর নদীজলে স্ুকুমারকান্তি ঘুবতী পাহাড়ী 
£ময়ের। হুটোপাটি সুর করিয়া দিয়াছে । কটিতে তাদের ছোট 

একটিমাত্র বস্ত্রথণ্ড জড়ানো, বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে অনংবুত। মধ্যাহৃ- 

সুর্যের রজত-ধারা, মন্ণ প্রস্তরবাহী ' গিরি-নিররিণীর মত তাহাদের 

'অসংবৃত নিটোল গার বাহিয়। নদীজলে গড়াইয়! পড়িভেছে। প্রকৃতি 

শ্নেহ-ক্রোড়ে প্রতিপালিতা এই সমণ্ত পাহাড়ী মেয়ের বেন এই 

মূ কল্লোলিত নদীটির নন্ম-সহচরী | 

ন্নানাহারাস্তে আমি একলাই রওনা হইলাম ভাসামের অন্যতম 

প্রধান দ্রষ্টব্য রূপনাথ গুহার উদ্দেস্তে । 

কাঁচ। রাস্ত! ধরিয়। মাইল দুই চলিয়। অবশেষে পাভাড়ে ঢুকিয়া 

জনবিরল নন-পথ দিয়া একাকী অগ্রসর হুইতে লাগিলাম। পথের 

উভয় পার্খে নয়ননিগ্ধকর বনভূমির হ্ামলিমা। বেলা তিনটা 

নাগাদ “সাগাই পুর্জিতে পৌছিল্লে পর একটি পাহাড়ী আমাকে “মামা? 
সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া, *টুমার কৈ যাই” বলিয়া আমার 
গন্তবাস্থল সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। এই নবলব্ধ ভাগিনেয়টির পিতৃশ্তালক- 

পর্দে অভিষিক্ত হইয়া £গীরব বোধ করিলাম না বটে, কিন্তু সে 
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মামাকে সঙ্গে করিয়া রূপনাথ গুহায় লইয়া বাইতে রাজী হওয়ায় 
আশ্বস্ত হইলাম; বুঝিলাম ইনি ব্যবসা ব্যপদেশে জৈস্তাপুর পর্ধ্যস্ত 
ধাওয়া করিয়া থাকেন, মধুর “মামা” ডাকটি (খান থেকে আমদানী 
করা, এবং লৈস্তাপুরের নীচশ্রেণীয় ব্যবসায়ীদের সহিত দহরম-মহরমের 
কলে বঙ্গভাষায় এতাদৃশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন ! 

রূপনাথের পথে তরু-বীথিক। 

আন্দাজ পোয়া মাইল বাইবার পর বা-দিকে এক ছুপ্রবেশ্ত জঙ্গলের 

ভিতরকার নিরতিশয় সন্কীর্ণ, গলিত পত্রে সমাচ্ছন্ন এবড়ো-খেবড়ে। 

রাস্তা দিয়া কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া গুহামুখে পৌছিয়৷ ভিতরের পানে 
দৃষ্টিনিক্ষেপে করিলাম। গুহাত্যন্তরস্থ নিবিড় অন্ধকারের অজান৷ রহস্ত 

যেন যাছ্মন্্বলে আমার সমস্ত চিভকে আকর্ষণ করিতে লগিল। 

শামার পথপ্রদর্শক তাহার হন্তস্থিত মশালটি জালাইয়া লইলে পর 
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আমরা উভয়ে সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিয়া বাযুহীন নিন্তন্ধ নীরন্ধ অন্ধ- 

কারাবৃত গুহামধো প্রবেশ করিলাম । মশালের ক্ষীণ আলোয় স্বল্লা- 
লোকিত, দর্পণের মত স্বচ্ছ, ঝকঝকে গুহা-ছাদটির নৈসগিক কারুকার্য 
দেখিয়া! মুগ্ধ হইয়! গেলাম। কোন্ স্থনিপুণ রূপকার যেন বনৃষত্রে 

পাথর কুঁদিয়৷ ছাদটিকে জপরূণ শ্রীমণ্ডিত করিয়া রখিয়াছে। গুহামধ্যে 

বহুসংখ্যক মেটে রঙের মন্তণ সুদুঢ় বিরাট পাষাণ-্তন্ত সারবন্দীভাবে 
অবস্থিত। গুহাটি আয়তনে বিশাল। এ যেন পাতাল-পুরীর এক পরম 

রমণীয় বিরাট প্রাসাদ, ইভারই কোনো! এক মণিদীপপ্রদীপ্ত নিত 
রহস্ত-কক্ষে মর্রপ্রস্তররচিত পালঙ্কে শয়ান প্রিয়প্রতীক্ষমানা 
পাতাঁলপুরীর বাজকন্ঠার দশনলাভ আচম্কা অদৃষ্টে ঘটিয়। যাওয়া বোধ 
করি, মোটেই বিচিত্র নহে। এক জায়গার পাশাপাশি স্থিত পাঁচটি 
প্রকাণ প্রস্তর-স্তস্তকে খাসিয়াটি যুধিষ্ঠির ভীম প্রভৃতি পঞ্চ পা গুবের প্রতিমুত্তি 
বলিয়া নির্দেশ করিল। জৈন্তা পাহাড়ে হিন্দূতীর্থের বিদ্যমানত: 
ভে এপানকার অধিবাসী অনাধ্যরাও বে হিন্দু-সংস্কৃতি দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে 
প্রভাবিত হুইয়াছে,. তাত। বুঝিতে পারিলাম। উপল-বিষম বন্ধুর পণ 

বাহিয়। ক্রমাবরোহণ করিতে করিতে অবশেষে পদতলে আদ্র মৃত্তিকার 

স্পশ অনুভব করিলাম। 'গুহাপ্রাচীরসংলগ্ন এক জায়গায় ভূগর্ভ হইতে 
অনবরত জল উঠিতেছে। এখান হইতে ক্রমশঃ উদ্ধে আরোহণ 

করিতে করিতে আর একটি গুহা-প্রকোষ্ঠের সম্মুখে আসিয়া পৌছিলাম। 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রকা'্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরথগুসমূহ প্রবেশ-পথকে এতদূর 
সঙ্কীর্ণ এবং ছুরগমুঞ্জকুরিয়া তুলিয়াছে যে ভিতরে ঢোকাই মুশকিল । 
পিচ্ছিল পা উপর দির! হামাগুড়ি দিয়া বহু আয়্াসে 

ভিতরে প্রবেশ ক্লুরিয়াই দেখি, মাথার উপর নিকষরুষ্খ অন্ধকারে 
অন্তর মণিমুক্তা জল্ জল্ করিতেছে-যেন মসীবরণ আকাশে 
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গণিত তারকারাজি দীপ্যমান। অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, 

কবে না জ্গানি কাহারা এই গুহা-প্রকোন্ঠের ছাদটিকে মণি-সুক্কায় 
খচিত করিয়াছিল ! কিন্তু নাতিউচ্চ ছাদ স্পশ ক্রিবামাত্র খন 

আমার আঙুলের ডগা ভিজিয়। উঠিল তখন আমার বিশ্বময় সীম! 
'তিক্রম করিল। ভালোরূপে পরখ করিয়া দেখি উপরকার প্রস্রচ্ছদ 

ডি পেরে পা শত সাত বগি পিতার 812 উন 
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ভব & চা) ঢা 1 দূ গু ্ি প্ ধ সেতু ভুবনছড়ার উপরে জৈস্থাপুরের খাসিয়। রাজাদের আমল দিত পাথরের সেডু 

তইতে বাহির-হওয়। অগণিত ছোট ছোট ক্যাক্ষীজপিতে পাহাড়- 

চুয়ানে। জলকণা সংশ্লিষ্ট রভিয়াছে এবং মশালের আলোয় ছ্যতিমান্ 



৩০ অপরিচিত প্রতিবেশী 

হইয়া সেগুলা মণিমাণিক্যের বিভ্রম জন্মাইতেছে। এই স্থান হইতে 

মশালচী আমাকে নিবিড়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন নির তিশয় সন্কীর্ণ এক 

গহ্বরের ভিতর দিয়া লইয়া চলিল। তাহার পিছনে পিছনে টিপি- 

টিপি চলিয়াছি ত চলিয়াইছি--এ চলার যেন শেষ নাই। এদিকে 
মশালচীর হন্তস্কিত নিঃ£শেধষিত-তৈল মশালটিও প্রার নিব-নিব হইয়া। 

আসিরাছে। চারিদিক শুধু জমাট-বীধা অন্ধকার আর অন্দকার। 
সেই স্ুচীভেগ্ক অন্ধকার ভেদ করিরা দৃষ্টি চলে না। পাতালপুরীর নানা 
বিচিত্র দৃশ্য দর্শনজনিত বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়া এবার নিদারুণ 

আতঙ্কে হৃদয় পরিপূর্ণ হইর1 উঠিল ; আলো! বদি দৈবাৎ নিবিরা বার, 
তাহা হইলে কৃর্য্যালোকিত পুৃথিবী-পৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তন করা আর আদষ্টে 

ঘটিয়৷ উঠিবে না। চকিতে রবীন্দ্রনাথের “গুপ্তধন গল্পের কগা মনে 

পড়িল। এই অনন্ত তিমির-গর্ভে জীবন্ত সমাধির ভয়াবহতা কল্পন। 
করিয়া আমার যেন শ্বাসরোধ হইরা আসিতে লাগিল, ভীতি-কম্পিত 

কণ্ঠে মশালচীকে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িবার জন্য অনুরোধ 
করিলাম । আমার কণ্ঠস্বর হইতে আমার অবস্থাটা উপলব্ধি করিতে 

পারিয়াই বুঝি সে হো হো! করিয়। হাসিয়া উঠিল। অন্ধকার গহবরের 
নৈঃশব্য ভগ্র-কর। সেই প্রচণ্ড অষ্রহাস্ত শুনিয়। বোধ হুইল যেন 

সাক্ষাৎ যমদূত সত্য-সত্যই অবশেষে আমাকে মৃত্যুপূরীতে লইয়া 
আসিয়াছে ! খানিকক্ষণ পরে সুমুখের পানে প্রায় ছুইশত গজ ব্যবধানে 

বু উর্ধে মু আলোকিত একটি সন্কীর্ণ ছিদ্র-পথ দৃষ্টিগোচর 

হইল,_কি স্িগ্ধ, অপূর্বমনোহর এই শুভ্র আলোর রেখা! ছিদ্র- 

পথটির নাম নাকি স্বব্গদ্বার। বাস্তবিকই যেন স্বর্গ হইতে বিচ্ছুরিত 
শুভ্র অমলিন জ্যোতি-কণা গুহা-রক্্র-পথকে দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত করিয়া 
তুলিয়াছে। আলে যে কত সুন্দর, মরলোকে বিধাতার দেওয়। এ যে 
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কি অপূর্ব অমৃত তা এই পাতাল-পুরীতে না আমিলে বোধ করি এমন 

ভাবে সমস্য সত্ব দিয়া উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য আমার এ জীবনে 

হইত না। ভাবিয়াছিলাম স্বর্শ্বার দিয়াই এই পাতাল-পুরী হইতে 

মর্যালোকে প্রত্যাবন্তন করিতে হইবে, কিন্তু জামার পথ-প্রদশক মামাকে 

ডাউকি নদীর উপরে ঝুলানে। সেতু 

ভিন্ন পথে লইয়া চলিল। একটু বাদেই বে-পথে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ 

করিয়াছিলাম তাহা নজরে পড়িল। ঘন সন্নিবিষ্ট তরুরাজির পত্রাবরণ 

ভেদ করিয়া এক ফালি রোদ গুহামুখে পড়িয়া চিকচিক করিতেছে । 



শ২ অপরিচিত প্রতিবেশী 

পাতাল-গহবর ভতইতে বাহিরে আসিয়া প্রথিবীর আলো-বাতাসের 

স্পর্শ যে কি মধুর লাগিল, তাহা আর বলিবার নয়। রূপনাথ গুহার 
মনতিদূরে এক ঝুরি-নামা বটগাছের নীচে ভগ্ন জীর্ণ দেবতাহীন 
এন মন্দিরটি অবস্থিত। রূপনাগ এই মন্দিরের উপর বিরূপ ভইয়া 

পর্ণকুটারে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। প্রতি বংসর খ'দিযানীরা নাকি 

বন্ত লতা-পাতা দিরা ভোলানাথের কুটীরখান! ছাইয়! দেয়। 

মন্দির দর্শন করাইয়া বখশিস্ লইয়! পাহাড়ীটি চলিরা গেল। 
আমিও জৈন্তাপুরের পথে রওনা হইলাম । ডাকবাংলায় ঘন পৌছিলাম 

তখন রাত আন্দাজ নয়টা । পরদিন বল! ছুইটা নাগাদ মোটরঘে!গে 

ডাউক্িতে পৌছানো গেল, এখান থেকেই আমাদিগকে গিরি আভিঘান 

সুরু করিতে হইবে । পথের সন্ধান জান! নাই ; খাপিয়াদের জিজ্ঞাসা 

করিলে তাহারা ডান দিকে একট! চড়াই দেখাইয়। দিয়া বলিল নে, 

ই রাস্তা পরির বরাবর চলিয়া গেলে সথাপুষ্ীতে পৌছানো যাইবে । 

সেখানে এক জন 'পস্থর' (খাসিয়া পাদরী) আজাছেন। তাহার 

নিকটেই নাকি জন্থনি সন্বন্ধে সকল কথা জানিভে পারা বাহবে। 

স্তঙরা" খাসিয়াদের নির্দেশিত পথেই রওন। হওয়া গেল । 

দলে দলে বিচিত্র পোশাক পরা খাসিয়ানীরা প্রকাণ্ড প্রকাও 

/বাৰ। পিঠে লইয়া! ভান্তে গল্পে নিস্তব্ধ পার্বত্য পণ মুখরিত কিন! 

5লিযাছে ডাউকির ভাটে বেসাতি করিতে । চলিতে চলিতে বখনই 

গলা গুকাইয়া! কাঠ হইয়া উঠে, তখনই কোনও খণসিয়ানীর নিকটে 
“য়া বলি, “আই ইয়াঙ্গি তম্পেউ বাড কোয়া খগ্িয়াৎ" আমাদিগকে 

কিছু পান-স্পারি দাও ।) 
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থাপিয়ানী পিঠের বোঝ] হইতে পান আর কোমরে ঝুলানে! ঝোলাটি 
হইতে আস্ত আস্ত কীচা সুপারি বাহির করিয়া হাপির ঝর্ণা ঝরাইয়! 
বলে, পপিম নো, বাম” (ধের, খাঁও)। চড়াইটির শীর্ষদেশে পৌছিয়া 
একটি শিলাপট্রের উপর বসিয়া! পড়িলাম। ঞ্লাইটি এত বিশাল বে, 
পাঁ5-ছয় জন ইহার উপর শুইয়া পড়িলেও স্থানের অকুলান হইবে না। 
নিয্নাভিমুখে তাকাইবামাত্র বিচিত্র এবং অভিনব দৃশ্তপট চোখের 
সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল । চক্রবাল পর্ধ্যন্ত প্রসারিত সমতলভূমিতে 
কোথাও হুরিদর্ণ সুবিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত, কোথাও শম্পাবৃত প্রান্তর ; 

আবার কোথাও বা শ্তামায়মান বনভূমির অনন্ত প্রসার । স্থানে স্থানে 
ত্াকাবাকা নদী-খাল-বিলের জলরেখা প্রথরোজ্জল রৌদ্রকরে রূপার 
পাঁতের মত চক্চক্ করিতেছে । কাননকুন্তল! বস্থুমতীর শ্যামল অঙ্গ 

যেন রজত আভরণে বিভূষিত | 

প্রাণ ভরিয়া বনুক্ষণ সমতলের দৃশ্ত উপভোগ করিয়া পুনরায় 

আমরা পথ চলিতে লাগিলাম। খানিক দূর ধাইবার পর পিছনে 
বামাকগ্ঠে “মামা” ডাক শুনিরা থামিতে হইল। একটু পরে এক 

খাসিয়া যুবতী ত্বরিতপদে আসিয়া আমাদের সঙ্গ ধরিল। খাসিয়া 
ভাবাট। অনম্ব্ন জান। থাকার মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জমিয়া 

উঠিল। সে গল্প করিতে করিতে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া চলিল। 
জন-মানবশূন্য ছায়াঘন অরণ্যে এই হান্তমরী তরুণীর আকম্মিক অভ্যাগম 
আমার নিকট যেন পরম রহন্তময় বলিয়া মনে হইল। এই রহম্তময়ীর 
নির্দেশেই যেন কোন্ অনাবিষ্কত স্থানে প্রকৃতির গোপন রহস্য 

উদঘাটন করিতে ছুজ্ঞেয় পথে আমাদের এই অভিষান। মনে পড়িল 

লংফেলোর কবিতার কয়েকটি প্ক্তি ₹__ 
4001700 87061 10) 000)” 915 5510 ) 
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অরণ্যে প্রদোষান্ষকার যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন ডান দিকের 

একটি সুড়িপথ ধরির1 বরাবর সখাপুঞ্জ্রীতে চলিরা বাইবার পরামর্শ 

আমাদিগকে দিয়া এই ভাঁয়লেশহীনা নিঃসঙ্গ বনগারিণী গিরিনন্দিনী নিবিড় 
অন্ধকারে অদৃষ্ত হইয়া গেল। তাহার নির্দেশিত পথ পরির়া চলিতে 
চলিতে এক খাসিয়া বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। গৃহস্বামিনী মামাদিগকে 

সঙ্গে করিয়! “পস্করে”র বাড়ীতে লইয়া গেল। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার 

পর আহারের ডাক পড়িল। পরিবেশিকাটি যেন মৃত্তিমতী অপরিচ্ছন্নতা.। 
পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়াই দেখি দিনট! মেঘলা করিরা আছে। 

বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা সন্বেও পাড়ুর পথে রওনা হইলাম। সহসা গুরু 
গরু রবে গিরিশৃঙ্গে মেঘের মাদল বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই 
ঝমাঝম বৃষ্টি পড়িতে লাগিল । বেগতিক দেখিয়া এক খাসিয়া-বাড়ীতে 

গিরা আশ্রয় লইলাম। বাড়ীতে বাশের মাচার উপর তৈরি বুনো 

ঘাসে ছাওয়া একটি মাত্র ছোট দোচালা ঘর। তাহাতে দরজা-জানাল। 
ইত্যাদির বালাই নাই। শুধু ছুই দিকে ছুইটি নিরতিশয় সঙ্কীর্ণ প্রবেশ-ও- 
নির্গমন পথ । সেই প্রায়ান্ধকার গৃহের সামনের কক্ষটিতে গনগনে আগুনের 

চারিপাশে দশ-বার জন বিরলবসন পাহাড়ী জটলা করিয়া বসিয়া মদ 
খাইতেছে। পিছন দিককার কক্ষে একটি স্ত্রীলোক রন্ধনকার্ষ্যে রত। 

বৃষ্টি ধরিবামাত্র পুনরায় রওনা হইলাম। আন্দাজ সিকি মাইল 
চলিয়া একটি উত্রাইয়ের মাথায় পৌছিয়া নীচের দিকে তাকাইবা- 
মাত্র মাথা ঝিম্ঝিম্ করিতে লাগিল। টুকৃরা টুকরা পাখর-বিছানো 

উতরাই-পথ একদম খাড়াভাবে যেন অতলে নামির গিয়াছে । বারিধারা- 

নিবিক্ত পিচ্ছিল প্রন্তরখগুসমূহের উপর দিয়! অত্যন্ত সন্তর্পণে চলিয়া! 
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আমরা পর্ব তাবরোহণ করিতে লাগিলাম। উত্রাইয়ের প্রায় এক-চত্রর্থাংশ 

অতিক্রম করিবার পর ক্ষান্তবর্ণ আকাশে রোদের বিকিমিকি দেখ? 

দিল? উতরাইটির শীর্ধদেশে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই বহুদূরাগত একটা 
তুমুল গজ্জন আমাদের কানে পৌছিয়াছিল। বতই আমরা নীচে 
নামিতে লাগিলাম, সেই গঞ্ছনধ্বনি উত্তরোত্তর তভই প্রবর্ধমান 

হইতে লাগিল। উতরাইয়ের নিয়তম স্থানে পৌছিয়া দেখি উত্তর- 
পুর্ব দিকম্থ আকাশচুম্বী পাহাড়ের পাষাণ-বক্ষ বিদারণ করিয়া এক 
পার্বত্য শ্রোতশ্থিনী বু নিম্নে অবতরণপুর্বক হই ধারেন শিলামর 

ভীরভমির মাঝখান দিয়া ছুর্বার বেগে ছুটিরা চলিরাছে। আমরা 

যেখানে নামিয়াছি, সেখানে 'এক বিরাট বনস্পতি নদীর এপার- 

ওপার গুটিকতক ম্থদুডু 'এনং সুদীর্ঘ শিকড় চালাইয়। দিয়াছে । 
পাহাড়ীরা শিকডগুক্ছের উপ একট বাশের সীো তৈরি করিরাছে। 

প্রকৃতি-মাতার এই সহারতাটকু না পাইলে পাহাড়ীদের পক্ষে এই 

নদী পারাপার করা কম্মিনকালে ও সম্ভবপর হইত না। 

স্কোর উপর কাড়াইয়া াড়াইয়া এই বিজন পার্জত্য প্রদেশের 

ভীমকান্ত সৌন্দধ্যরাশি ছুই চক্ষু ভরিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম | 
মাথার উপর আমাদের শাখাঘিত বনঞ্পতির পল্লবঘন শ্ঠাম উত্তরচ্ছদ, 

নিয়ে গঞ্জমান তটিনীর ফেনিলোচ্ছল অপ্রতিহত জলপ্রবাহ ৷ বৃক্ষমূল- 
সমেত বাঁশের সাঁঙ্কো প্রবল শ্লোতোবেগে থরথর করিয়া কীপিতেছে | 
চতুষ্পার্খে বর্ষাপুষ্ট সবুজ সতেজ শাল, শিরীষ ইত্যাদি মহীরুহে সমাচ্ছন্ 

নির্ঝরস্তনিত পর্ববতশ্রেণী সুদৃঢ় প্রাকারের মত দৃষ্টি-সীমা অবরোধ কবিরা 

ঈাড়াইয়া রহিরাছে ; মনে হয় যেন পুথিবীট। পাহাড়ের এই প্রাচীর- 

বেই্টনীর মধ্যেই সীমারিত। বর্ষণনাত গ্ভাম বুক্ষপল্লব সগ্ভ-উন্মেধিত 

অরুণালোকে মখমলের মত ঝলমল করিতেছে । গিপিগাত্রস্থ শ্তামল কাস্তার 



৩২ (খ)ট অন্রথনির সন্ধানে 

অগণিত বিশ্লীববে নিনাদিত। স্তরোতস্থিনী এবং নির্বরসমূহের বস্গর্জনের 
সঙ্গে বিশ্লীকণ্ঠের সংমিশ্রণে এক প্রকার সুমধুর ধ্বনির সৃষ্টি হইয়াছে। 

এই অনুপম পার্ধত্য দৃষ্তে একেবারে অভিভূত হইয়া বহুক্ষণ 
সাকোর উপর ফাঁড়াইয়া রহিলাম, তার পর সাঁকোটি পার হইয়৷ 

এক উত্তক্গ চড়াই বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। চড়াইটি অতিক্রম 
করিয়। চার-পাঁচমাইল হাটিরা বুডেৎ নামক এক গ্রামে পৌছিয়া বিশ্রাম 
করিতেছি, এমন সময় পাড়ুবাত্রী এক খাসির আসিয়। আমাদের সঙ্গ লইল ৷ 

খানিক বিশ্রামান্তে আমরা পুনরায় পথচলা আরম্ভ করিলাম। 
বনানীমস্তিত পাহ্াড়শ্রেণী অতিক্রম করিরা এখন আমরা বৃক্ষলভাহীন 

সমতল গিরিতটের উপর দিয়া চলিতেছি। এই দিগন্তবিসপিত 

মালতৃমির অতিনূর প্রান্তস্থিত, দিখ্বলর-ঘেঁস! ক্রমস্স্্াযমান একটি 
পাহাড়ের মাথার উপরকার আকাশে দ্বিতীয়ার এক ফালি বীক! টাদ 

উদ্দীরমান। তারাভর! অবারিত আকাশের নীচে বিরাট অধিত্যকা 

ছুড়িয়! গভীর মৌন প্রশান্তি । 

রাত্রি মান্দাজ আটট! নাগাদ পাড়তে পৌছিয়। এক বাঙালী 

ঢাক্তারবাবুর ভান্তানায় গিরা উঠ্ভিলাম। সেখানে আরও ছুই জন 
নবাগত বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় হইল । ইহার! ময়মনসিংহের নিষ্নশ্রেণীর 

লোক, জীবিকার সংস্তান করিবার উদ্দেস্তেই এই পাশুববজ্জিত দেশ 
পাঁড়ুতে আসিয়াছে । 

পরদিন টপুরের খা ওয়া-দাওয়ার পালা চুকাইয়া আমরা তিন জনে 
একটি খাসিয়াকে সঙ্গে করিয়া অন্রথনির সন্ধানে রওন1 হইলাম । 
মাইল-তিনেক চলিয়। বী-দিককার একট! শুড়িপথ ধরিয়া নীচে, 

নামিতে নামিতে অবশেষে পাহাড়ের ঢালুতে আসিয়। থামিলাম। 

বনপ্রান্ত দিয়া একটি অনতিগভীর গিরি-নদী বহিম্বা যাইতেছে । স্বল্পতোয়া 



অভ্রথনির সন্ধানে ৩২ (ও) 

নন্দীটির গর্ভে অভ্রের চাংড়।, নিকটেই কালোমত একটা উচু অত্রের 
টিবি। এ অঞ্চলের আশে-পাশে নাকি অনেকগুলি অভ্রের খনি বিদ্যমান । 

আমাদের পথপ্রদর্শক কিন্তু সেখানে যাইতে রাজী হইল না। 

এক জন সঙ্গী মহা উৎসাহে নদীগর্ভ হইতেই অভ্র সংগ্রহ করিতে লাগিল। 

ছুর্গম রাস্তাটা বেলাবেলি পার হওয়া দরকার, ন্থতরাং ফিরিবার 
উদ্বোগ করিলাম। পূর্বোক্ত সঙ্গী আন্দাজ আধ মণ অভ্র নিজেই পিঠে 
করিয়! বহিয়! লইয়া চলিল । পথশ্রমে সে অতিশয় ক্লান্ত, তথাপি 

অভ্রের বোঝ! ত্যাগ করিবে না। এদিকে সন্ধ্যা আগতপ্রায়, সামনে 

একটা মন্তবড় খাড়াই । কিছুনুর উঠিয়াই বেগতিক .দেখিয়া দে 
অভ্রথগ্ুগুলি ফেলিয়া দিল। চড়াইটির মাথায় পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই 

কিন্ত তাহার অভ্রশোক একেবারে অভ্রভেদী হইয়া! উঠিল। 
দুর্গম রাস্তা পার হইয়া এখন অন্ধকারারৃত বনবীথিকার ভিতর 

দিয়া আমরা চলিষাছি। মাথার উপরকার ঘন পত্রাচ্ছাদন তৃতীয়ার 

ক্ষীণ টাদকে আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করিয়া 
রাখিয়াছে। অকন্মাৎ পথের উভয় পার্খে এক বিচিত্র হ্যতিমণ্ডিত 

দৃশ্ত দেখিলাম। বনভূমিতে আলো-আধারির এ কি অপরূপ মায়া! 

দুই ধারে বনঝোপের ডালে ডালে লতায়-পাতায় কোন মায়াবী ধেন 

অগণিত মায়া-প্রদীপ জালাইয়া রাখিয়াছে। নিস্তব্ধ নিষুপ্ত নিশীথে 
নিবিড় কান্তারে আজ যেন দীপালি উৎসবের দীপ্ত সমারোহ । জঙ্গলের 
ভিতর হইতে একটা ডাল ভাডিয়৷ দেখি, আমার হস্তস্থিত প্রশাখাটি 

হইতে শুভ্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে । 
গভীর রাত্রে আস্তানায় পৌছিয়! আমরা গল্পগুহ্ধবে মাতিয়! 

উঠিলাম। শুধু আমার সেই সঙ্গী মনের ছুংথে এক ধারে পড়িরা 

রহিল-_-মাধ মণ আন্রের শোক বেচারা কিছুতেই ভূলিতে পারিতেছে না। 





মিকিরদেল মুলুহে 
সিণ্টেংদের দেশ জোয়াইয়ে অবস্থান-কালে জনৈক সিশ্টেং 

বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হুই যে, শিলং হইতে যে মোটর-রাস্তাটি গৌহাটা 
পর্য্যস্ত চলিয়। গিয়াছে, তাহার তিন চতুর্থাংশ অতিক্রম করিলেই নাকি 
মিকিরদের বস্তি দেখিতে পাওয়া যায় । এই খবর পাইয়া, জোর়াই হইতে 

গৌহাটি পর্য্যস্ত আটানব্বই মাইল, পায়ে হাটিয়] ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প আমার 
মনে জাগিল। ভগবান সদয় হইয়া এই অভিযানে আমার সহযাত্রী 

হওয়ায় আমার সঙ্কল্প কাধ্যে পরিণত হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইল। 

বাস্তবিকই জোয়াই রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের অন্ততম শিক্ষক ভগবানচন্দত্র ঘোষ 
মহাশয়কে সঙ্গীরূপে না পাইলে একাকী এই জনমানবহীন পার্বত্য 
পথে পদব্রজে ভ্রমণ কর! আমার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিত না। আমরা 
যেদিন জোয়াই হইতে মিকিরদের মুল্লুকের উদ্দেশে রওনা হই সেদিন 
ছিল হাটবার। অরণ্য-পথে বাহির হইয়া দেখি, আমাদের পরিচিত 
খাসিয়! মেয়ের! দল বাধিয়া শিলঙডের হাটে বেসাতি করিতে রওন! 

হইয়াছে । আমাদের তাহারা “শানে। লাই ফি' “লানে! ফিন ওর়ান' ? 
€ কোথায় যাচ্ছ, কবে ফিরবে ?) ইত্যাদি নান! প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে 
লাঁগিল। প্রায় সতেরো মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ন কালে 

আমর! অরণ্য-মধ্যস্থিত একটি বিশ্রাস্তিভবনে আশ্রয় লইলাম। 

জায়গাটি জনমানবশূন্ত, চারিদিকে অনস্তপ্রসারিত ছেদহীন নিবিড় 
অরণ্য। বনভূমিতে একতান বাদনের মত অবিশ্রান্ত শোনা যায় একটান৷ 

বিল্লীরব, মাঝে মাঝে অনতিনুরস্থ জঙ্গলের ভিতর হইতে নান! হিতশ্র জন্র 
আওয়াজ কানে আসে, ভয়ে গা--ট! ছম্ ছম্ করিতে থাকে । 

১৩৫ 



৩৪ অপরিচিত প্রতিবেশী 

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়৷ আবার স্থুক করিলাম পথ-চলা। শিলডে 
যখন পৌছিলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীণপ্রায় । 

পুজার চারিটি দিন শিলঙে কাটাইয়া বিজয়! দশমীর পরের দিন 
পাহাড়িয়া পথে বাহির হইয়া পড়! গেল। রাস্তায় কোথাও খাবার পাইবার 

সম্ভাবনা নাই-_তাই একটা টিনের চোঙে করিয় কিছু ভাত-তরকারী 
লওয়া গেল। ছয়সাত মাইল পধ্যন্ত রাস্ত। বেশ সমতল আর ছায়াশীতল । 

ইহার পর সুরু হইল পাহাড়ের উপর দিয় হুর্গম সপিল পথ। পথের 
উভয় পার্থ কোথাও দীর্ঘপত্রসমদ্বিত পাইন-শ্রেণী, কোথাও নানা আরণ্য- 

বৃক্ষের ছূর্ভে্ধ জঙ্গল, কোথাও ব৷ দূরে ঢেউ-খেলানে। বৃক্ষবিরল পাহাড়ের 

ডগায় পায়রার খোপের মত পাহাড়ীদের ঘর-বাড়ী,-এমনিতর নান! 

বিচিত্র দৃশ্ত দেখিতে দেখিতে ঘন বনের নিবিড়তার ভিতর দিয়৷ পথ 

চলিতে লাগিলাম। ূ 
কয়েক মাইল আগাইবার পর বার্দিকে উপলান্তৃতবক্ষ, খরস্রোত৷ 

একটি গিরিনদী নজরে পড়িল। শিল! হইতে শিলাস্তরে লাফাইয়! লাফাইয়া 
নদীটি ছুটিয়া চলিয়াছে হুর্ববার বেগে। নদীর তুমুল গঞ্জনের সঙ্গে বিল্লী- 
রব আর বন-বিহঙ্গের কণ্ঠস্বরের সংমিশ্রণে এক বিচিত্র একতানের 

কুষ্টি হইয়াছে ৰ 
দিপ্রহর নাগাদ শিলং হইতে আঠারো মাইল ুরবর্তী নয়াবাংল! নাম্ক 

স্থানে পৌছিলাম। রান্তার পাশেই .পথিকদের বিশ্রামের জন্য ছোস্ট 
(একটি কুঁড়ে ঘর। ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, পাস্থশালাটির ্বজীবে সম দয়া। 
সেটির দ্বার শুধু পৎশ্রান্ত মানুষের জন্যই নয়, গহন অরণ্যে বদৃচ্ছা 
বিচরণশীল পণুবুথের জন্যও সারাক্ষণ অবারিত। গৃহমধ্যে একদিকে অর্ধভশ্ন 
ধুলিধূসরিত একটি তক্তপোষ, মাঝখানে গুটিকতক ইটের তৈরি উহ্নন ) 
সেগুলির পাশেই কতকগুলি এ”টে! পাতা এবং উচ্ছিষ্ট অন্নের ছড়াছড়ি. 



মিকিরদের মুলুকে ৬৩৫ 

আরেক দিকে স্তপী্কৃত তৃণরাশির নিকটেই গোবর অস্ববর প্রভৃতির 
জঞজাল। মোটের উপর ঘরটার য! হাল তাহাতে মুহূর্তকালও সেখানে 
তিষ্ঠানো অসম্ভব । এই নরককুণ্ডে যাহারা দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা 

সম্পন্ন করিয়া. গিয়াছে নিশ্চয়ই তাহাদের পরমহৎস অবস্থা । 
একটা গাছের ছায়ায় খানিক জিরাইয়া অনতিদূরস্থ ঝরণাতলায় স্নান 

করিতে গেলাম। ন্ানান্তে কতকগুলি গাছের পাতা কাটিয়া আনিয়া 
আহার্য দ্রব্যগুলির সদ্বহার কর! গেল। আমাদের মতলব সেই দিনই 
নংপোতে পৌছিব। সেইজন্য খাওয়া-দাওয়ায় পরই প!1 চালাইয়া দিলাম। 
দূরে গিরিসান্ুদেশে খাসিয়াদের কুটিরগুলিকে দেখাইতেছে ঠিক যেন 
ছবির মত। চারিপাশে তাদের চবা' ক্ষেত, পাহাড়ের নীচেকার গড়ানে 

জায়গায় গোকু-বাছুর চরিয়া বেড়াইতেছে+ ক্রমে সন্ধ্যার-অন্ধকার নীল 
গিরিশিরে এবং শ্তামায়মান বনভূমিতে নিবিড় হইয়া আসিল। একটু 
বাদেই শুক্লা একাদশীর খও চাঁদ পাহাড়ের পিছন দিক দিয়া আকাশে; 
উঠিল.। জ্যেৎন্নাধোত- আকাশের এক প্রান্তে শুভ্র মেঘরাশি 'পুীকৃত । 

বাদিকে জঙ্গলের উপর খানিকট! চাদের "আলোয় চিকমিক করিতেছে, 

বাকী অংশটুকু নিকষরুষ্ণ অন্ধকারে আবৃত । . আলোঁ-অন্ধকার়খচিত 
অরণ্য-শীর্ষের সে এক অপূর্ব শোভা1। স্থানে-স্থানে পত্র-নিবিড় অরণ্য 
দীর্ষের অবকাশ-পথ দিয়ে ঝরিয়া পড়া রূপালি-জ্যোতন্সা! যেন অন্ধকার 

বনপথের ওপর বিচিত্র আল্পন! 'আকিয়া দিয়াছে । নিষুণ্ত নিশীথে, 

নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে বাস্তবিকই মনে হইতেছিল 
যেন চিরদিনকার পরিচিত পৃথিবী ছাড়িয়া কোন এক রহ্ঠ-ঘের! মায়া- 

লোকের অভিসুখ 'আমাদের ধাত্রা স্থুরু হইয়াছে । .সেই' গিরি-নদীটিও 

চলিয়াছে আমাদের লঙ্গে সঙ্গে! পাহাড়ের গ! বাহিয়া জ্যত্নার আলো! 
সার! দেহে তার অজশ্র ধারায় বরিয়া পড়িতেছে। অনেকটা রাস্তা 
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অতিক্রম করিয়৷ দেখি, নদীটি হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্ত হইয়া 
গেছে। নদীটিকে আর দেখিতে পাইলাম ন! বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ 
অবধি দুরাগত একটা তুমুল গর্জন কানে আসিয়া! পৌছিতে লাগিল। - 

জঙ্গল ছাড়াইয়! অবশেষে ছোট্ট একটি টিলার মাথায় পৌছিয়, 
একটি শিলাথণ্ডের উপরে বসিয়া চন্ত্রকরন্নাত বনভূমির রহম্তঘন অপরূপ 
রূপাযণ অবলোকন করিতে লাগিলাম। কোন মায়াবীর সোনার 

কাঠির স্পর্শে আমাদের বিশ্বয়-বিমুগ্ধ দৃষ্টির সুমুখে যেন এক অপরূপ 
রূপলোকের স্যষ্টি হইয়াছে । জ্যেতন্ালোকিত বনানী যেন রূপার তাজ 
মাথায় পরিয়। সুদুরের স্বপ্ন দেখিতেছে। 

যে স্থানে আমি মিকিরদের সংস্পর্শে আসি দীর্থকালাস্তরে সৈ-জায়গার 

নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু একথা! বেশ মনে আছে যে» 
নধপোতে একটা দোকান-ঘরে ভূমি-শধ্যায় রাত কাটাইয়া, পরদিন ভোর 
হইতে বেল! ছইট! নাগাদ হাটিয1, এক গ্রামে পৌছিয়া রাস্তার পাশেই একটা! 
বেড়াহীন ঘরে আমর! আশ্রয় লইয়াছিলাম এবং স্থানীয় বাজার হইতে 
ইাড়িকুড়ি এবং চালডাল ইত্যাদি কিনির়! ঘরের ভিতর ইট দিয়া উন্ুন 
তৈরি করিয়া! রাকা করিয়াছিলাম। এখানকার যে ছোট নদটির ঘোলা 
জলে মান করিয়াছিলাম তাহার জঙ্গলাকীর্গ তটভূমির ছবিটি' পর্য্যন্ত যেন 
আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে। এখানে একটি করে, আপিস 
দেখিয়াছিলাম বলিয়াও মনে হইতেছে। 

আমরা যেখানে আস্তান৷ গড়িয়াছিলাম সেখান হইতে অনতিদুরে 
পাছাড়ীদের কতকগুলা বস্তি, এই বস্তির অধিবাসীদিগকে দেখিবামাত্রই 
বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, ইহার! খাসিয়া হইতে ভিন্ন জাতীয়। স্থানীয় 
লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়! জানিতে পারি যে, ইহারাই মিকির নামে 

পরিচিত। 
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আসামের অন্তান্ত আদিম জাতীয় লোকদের সঙ্গে মিকিরদের আক্কাতিগত 

“পার্থক্য প্রথমেই বিশেষভাবে নজরে পড়ে। নাগা, কুকি, লুসাই প্রভৃতির 

চেহারায় হিতশ্রতার ছাপ স্মুপরিস্ফ্ট ৷ মিকিরদিগকে দেখিলেই কিন্তু, নিরীহ 
গোবেচারী বলিয়। মনে হয়। অন্ঠান্ত পাহাড়ী জাতি ইংরেজগণ কর্তৃক 

পরাভূত হইবার পূর্ব পর্য্যস্ত ছিল স্বাধীন। কিন্ত মিকিররা সুদূর অতীতে 
স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়া স্থদীর্ঘকাল পরপদানত থাকার 
ফলেই এতটা শাস্তভাবাপন্ন হুইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে-সমস্ত জনশ্রুতি 
প্রচলিত আছে তাহ! হইতে জান যায় যে, অতি প্রাচীনকালে খাসিয়া 

জৈস্ত। পাহাড়ের কপিলি নদীর ধারে খাসিয়াদের অধীনে তাহার বাস 

করিত। কিন্ত বিজেত। খাসিয়াদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হুইয়! অবশেষে তাহারা 
আহোমদের এলাকায় আশ্রয় লইতে কৃতসন্বর হয় এবং এই উদ্দেস্তে নওগ! 
জেলার রহা নামক স্থানের অহ্বোম শাসনকর্ভার নিকট জনকতক দূত 
প্রেরণ করৌ--ইহাদের ছুর্বোধ্য ভাষা বুঝিতে না পারিয়া সন্দেহবশে 
আহোমর! এই হতভাগ্য লোকগুলিকে একটি বাধের ধারে জীবন্ত অবস্থায় 
সমাহিত করে। ফলে, উভয় দলের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়া! উঠে। অবশেষে 
শিবসাগরে আহোম রাজার নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি আপোষ 
করিয়] দেন এবং রাজ্যের এক অংশে তাহাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া 
দেন। তখন হইতে অধিকাংশ মিকিরই অন্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার পরিত্যাগ 
করিয়! শাস্তভাবে বাস করিতে থাক্কে । 

১৭৬৫ খ্ীষ্টাকধে হঠাৎ একদিন কতকগুলা মিকির আহোমদের 

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আহোমরা ইহাদের বিরুদ্ধে ছইটি 
সৈম্তদল প্রেরণ করে। একদল চাপানালার পেছন দিক দিবা 

পাহাড়ে গিয়া ঢোকে এবং অন্তদল পশ্চাদভাগ হুইতে আক্রমণ 
করিবার মতলবে কপিলি এবং যমুনা নদীর উজান বাহিয়৷ রওনা 
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হয়।. উভয় দল পাহাড়ে একত্র সম্মিলিত হুইয়া৷ মিকিরদিগকে পরাস্ত 
করে এবং তাহাদের. ঘরবাড়ী ও শশ্তাগার প্রভৃতি আগুন দিয় 

জালাইয়া দেয়। মিকিররা তখন নান! ভেট সহ আহোম রাজার 
'নিকট গিয়! ক্ষমা-ভিক্ষা করে। 

এমনিভাবে বারংবার উতৎপীড়িত হুইয়া অবশেষে মিকিরর1 একেবারে 

'শায়েন্তা হইয়া যায়। পূর্বোক্ত শোচনীয় ' দূর্ঘটনার পর আর কখনে। 
'ভাহারা কোনোরকম উপদ্রব করিতে সাহলী হয় নাই। ক্রমে 

তাহার! 'এক নিব্বাধ্য, নিরস্ত্র এবং যুদ্ধবিমুখ জাতিতে. পরিণত হয়। 

অবশ্ত ' কোনোকালেই নাগা-কুকিদের মত মানুষের মাথা কাটিয়া 
আনার অভ্যাস ইহাদের ছিল ন1। 

ূ বর্তমানকালৈ মিকিরর! প্রধানতঃ নওগী এবং শিবসাগর জেলার 
মধ্যবন্রী মিকির পাহাড়ে বাস করে। ইহা ছাড়া উত্তর-আসামের 
পার্বাতা অঞ্চল, নওগা! জেলা» খাসিয়া স্তা পাহাড়, কামরূপ এবং 

দরঙ্গ জেলায়ও মিকিরদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। নওগা এবং 
কামরূপের সমতল অঞ্চলের অধিবাসী মিকিররা “জুম'-কুষির পরিবর্তে, 
লাঙ্গল ইত্যাদির সাহায্যে জমি চধিয়! থাকে। আদি বাসস্থান পরিত্যাগ 
করিয়া বিভিন্ন স্থানে ছড়াইপ্না! পড়িলেও, ইহাদের ভাষ! এবং জাতীয় 
চরিত্র সর্বত্র একই রহিয়া গিয়াছে । মিকির পাহাড়ে রেঙ্গম! নাগারা 

মিকিরদের প্রতিবেশীরূপে বাস করে । আগেকার দিনে নিরীহ মিকিরদের 

উপর ইহারাও কম অত্যাচার করে নাই। ইহারা অনেক সময় 

দলবদ্ধ 'হইয়া মিকিরদের চলাচলের পথের পার্থে বনঝোপের আড়ালে 
ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিত এবং কোনো মিকির যখন সওদা করিবার 
জন্ত একাকী হাটে রওম! হইত, তখন অতফিতে আক্রমণ করিয়া 

আঙ্থাকে হত্যা করিত রঃ 
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মিকির নামটি অসমীয়াদের দেওয়া। তাহারা নিজেদের আরলেং 

নামে পরিচিত করে। এডওয়ার্ড ষ্ট্যাক বলেন, “আরলেং মানে 

মনুষ্তজাতি। কিন্তু স্তার চাল লয়েল যথেষ্ট গবেষণা করিয়া প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, “আরলেং শবে শুধু মিকির জাতীয় লোকদেরই বুঝায়। 

মিকিরদের গায়ের রং গীত। মেয়েদের মধ্যে কাহারে! কাহারো 

চেহারায় বেশ শ্রীছাদ আছে। পুরুষদের অনেকেরই মাথার সামনের 

দিকটা কামানো, পেছন দিকে ঝ্"টি-বাধা দীর্ঘকেশ গ্রীবাদেশে বিলদ্বিত। 

মিকির পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদ খাসিয়াদের অনুরূপ । 

মেয়েদের পরিধেয়গুল। বেশ নয়নাভিরাম, পরনে তাহাদের লাল-শাদা 

ডোরা-কাটা এগ্ডির ছোট কাপড়। এগুলা একটি নক্সা-কাটা কোমর- 

বন্ধের সাহায্যে কটিতে আটকানে। থাকে। দেহের উত্তরার্ধ, বুকের 

উপর গ্রন্থিদ্দ একটি চাদর (জি-সো) দ্বারা আচ্ছাদিত। মাথায় 

ঘোমটা দেওয়ার অভ্যাস মিকির মেয়েদের নাই । মেয়েরা সমর্থত্ব প্রাপ্ত 
হইলে পর কপালে, নাকে, ওষ্ঠে এবং গালে উন্কি পরে । এদের কর্ণ- 

ভূষণ ছাড়! অন্তান্ত গয়নার্গাটি সিণ্টেৎ মেয়েদের গহনার মত। 
মিকির পুরুষেরা পুজা-পার্বণ উপলক্ষে ভীমরাজ পাখীর পালক পাগড়ীতে 
পিয়া থাকে । 

মিকিরদের বাড়ীগুল। লম্বালক্কিভাবে স্থাপিত . কতকগুলি কাঠের 

খুটির উপর তৈয়ারি। ঘরের মেঝে মাটি হইতে অন্ততঃ চার পাঁচ 
হাত উপরে অবস্থিত। মিকিররা পোশাক-পরিচ্ছদ, গয়নার্গাটি 

ইত্যাদি নান বিষয়ে বিজেতা৷ খাসিয়া এবং সিন্টেঘদের অনুকরণ 
করিয়াছে, কিন্ত এ ধরণের গৃহ-নিশ্মীণ প্রথা ইহাদের নিজস্ব জাতীয় 

বৈশিষ্ট্য । খাসিয়াদের মধ্যে, কিছ্বা মিকিরদের প্রতিবেশী অন্তান্ত পাহাড়ী 

জাঁতির মধ্যে কাঠের খুঁটির উপর গৃহ-নিম্মাণের রীতি প্রচলিত নাই? 
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অন্তান্ত পাহাড়ী মেয়েদের স্তায় মিকির নারীরাও খুব কষ্টসহিষু 
ও পরিশ্রমী। তাহার নিজ নিক্গ ক্ষেত্রজাত তুলা হইতে সুতা 
কাটিয়! তাতে কাপড় বোনে। ইহারা শীতকালে ব্যবহারোপযোশী 
একপ্রকার মোটা এ'ড়ির চাদরও তৈয়ার করে। এগুলিকে বলে 

“বর-কাপোর' | বস্ত্রাদি মেয়েরা নীল এবং লাল রঙে রাঙায়। 

আগেকার দিনে, ব্যবহার্য ষাবতীয় জিনিষ যেমন দা, ছুরি, ু চ, 
মাছ ধরিবার বড়শী, এমন কি মেয়েদের হার, চুড়ি, আঙটি, কর্ণভূষণ 

প্রতি সোনা-রূপার গয়নাগাটি পর্য্যভ্ত মিকিররা নিজেরাই তৈয়ার 
করিত। কিস্তু আজকাল সাধারণতঃ সমতল অঞ্চল হইতেই এ-সমস্ত 

ফিনিষ ইহারা কিনিয়। থাকে। সভ্যজগতের সহিত মেলামেশার দরুন 
ইহারা যেন আঙকাল কতকটা শ্রমবিমুখ হইয়া উঠিতেছে এবং নিজেদের 
শ্রম-শিল্পের প্রতি উপেক্ষা ইহাদের দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে । 

মিকিরর। সঙ্ঘ-জীবনের অনুরাগী | প্রত্যেক বস্তিতেই ছেলে-ছোক্রা 
ও অবিবাহিত যুবকের! মিলিয়া একটি দল গঠন করে। ইছাকে 

বলে “রি-সেো মার অর্থাৎ তরুণ-সঙ্ঘ। এই সজ্বের সভ্যের! 

গাওবুড়ার 1 বাড়ীতে বাস করে। তাহারা নিজ নিজ বাড়ী হইতে 
আহার্য আনাইয়া সকলে মিলিয়া গীওবুড়ার বাড়ীতে একত্রে আহার 
করে। পরি-সো মারের সভ্যদ্িগকে পাল! করিয়া গ্রামের সকলের 

ক্ষেতে গিয়্াই বিনা মক্গুরিতে ক্ৃষি-কর্্মব করিতে হয়। ইহার! নৃত্য- 
গীতে গ্রাম্য আমোদ-উৎসবগুলিকে প্রাণবন্ত ররিয়৷ তোলে । 

আগেকার দিনে অবিবাহিত মিকির যুবকেরা নাগ! যুবকদের মত 
সকলে মিলিয়া আলাদা একটি বাড়ী তৈয়ার করিয়া সেখানে বাস 

+ কথা] অনমীয়! ভাষা হইতে ধার করা1--বানে 'প্রাম-প্রধান। | 
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করিত। ইহাকে বলা হইত তেরাং । গাঁওবুড়ার বাড়ীতে থাকিবার 
নিয়ম হওয়া অবধি “তেরাং নির্্মাণ-প্রথা লোপ পাইয়। গিয়াছে । 

ভাত ইহাদের প্রধান খাগ্দ্রব্য। নাগ! প্রতি আসামের কোনে। 
'কোনো আদিম জাতি যেমন সর্বভূক, ইহারা তেমন নয়। ইহারা 
'গো-মাংস খায় না) গো-ছুপ্ধেও ইহাদের অরুচি । ছাগল, শূকর, মুরগী 
ইত্যাদি প্রধানতঃ উৎসবাদি উপলক্ষেই খাওয়া হয়। গুটিপোক। ইহাদের 
'একটি প্রিয় থাগ্ভ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কীকড়া ইঁছর ইত্যাদি 
খাইতে বড় ভালবাসে । ইহার! মাঝে মাঝে ধেনে। যদ তৈয়ার করিয়া 
'খাক্স বটে, কিন্তু নেশার মধ্যে আফিমের উপরই ইহাদের অত্যাসক্তি। 

অন্তান্ভ পাহাড়ী জাতির লোকের! আফিম খায় না। মিকিরর! নিজেদের 
নিকটতম প্রতিবেশী অসমীয়াদের নিকট হইতেই আফিং খাওয়া শিথিয়াছে। 

মিকিরর প্রধানতঃ চিণ্টৎ রং-হাৎ এবং আমরি এই তিনটি শাখায় 
বিভক্ত । মিকির পাহাড় চিপ্টংদের দ্বারা অধ্যুষিত, উত্তর-কাছাড় এবং 
নওগা! জেলার পার্বত্য অঞ্চলে রংহাংদের বাস, আমরির! খাসিয়া 

'জৈস্তা পাহাড়ে বাস করে। মিকিররা খাসিয়াদের দ্বারা বিশেষরূপে 
প্রভাবাদ্ধিত হইলেও, একটি বিষয়ে এই ছুইটি জাতির মধ্যে সম্পূর্ণ অমিল 
দেখা যায় এবং এই ছই জাতির সমাজ-ব্যবস্থা ষে সম্পূর্ণ বিপরীত তাহা 
' প্রমাণিত হয়। খালিয়াদের মধ্যে মাতৃ-প্রাধান্ত-প্রথা ( 119015155 ) 

' প্রচলিত, তাহাদের সমাজে কন্ঠারাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। 

কিন্ত মিকিরদের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার পিতা হুইতে পুজে অর্শে। 

মৃতব্যক্তির স্ত্রী এবং কন্ঠাদদের ভাগ্যে কানাকড়িটিও জোটে না। অবস্থা 

সৃত-ব্যক্তির কোনে ছেলে কিস্বা ভাই না৷ থাকিলে তাহার বিধবা 

'পত্বী স্বামীর “কুর” বা গোষ্ঠীতে বিবাহ করিয়া সম্পত্তির অধিকারিলী 

কইতে পারে। 
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গ্রামবাসীদের ছোটখাটো ঝগড়াব্বাটির মীমাংসার ভার “মে নামক 
একটি গ্রাম্যসংসদের হাতে ন্তস্ত থাকে। “মের কর্ম্-কর্তীদিগকে 

বল! হয় “গীওবুড়া,”। জনকতক গাঁওবুড়াকে লইয়। "মে পি" নামে আর' 
একটি উচ্চতর গ্রাম্য-পরিষদ্ আছে। ইহার প্রধান কর্ম-কর্ত!' মৌজাদার। 
ব্যভিচার, যাছ্বিগ্ভা এবং তুকতাকের সাহায্যে লোকের প্রাণহানির 

প্রয়াস প্রভাতি অপরাধের বিচার “মে পি” দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। মিকিররা 

তাহাদের প্রতিবেশী অসমীয়া হিন্দুদের নিকট হইতে 'বৈকুঞ, “নরক” 
প্রভৃতি নাম ধার করিয়াছে এবং তৎসমুদয় সম্বন্ধে নিজেদের মন-গড়া 
আদর্শও খাড়া করিরাছে। তাহাদের বিশ্বা যে, মৃত্যুর পর মানুষ, 

পাতালে যাইয়া যম রেচোর, (ষম-রাজার ) সহিত কিছুকাল * বাস 

করে। ইহার! জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাসী । হিন্দুদের মতন ইহারাও মনে 
করে যে, মৃত্যুর পর মানুষ আবার নবজন্ম লাভ করে এবং এমনিভাবে, 

পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়। 

«আরনাম কেথে “পেং “হেম্ষ+ প্রভৃতি ইহাদের অসংখ্য উপাস্ত 

উপদেবত! আছে। অভ্রভেদী পর্বত-শুঙ্গ, গর্জমান জলপ্রপাত প্রভৃতি 

যে-সমন্ত প্রারুতিক দৃশ্তঠ হৃদয়কে বিন্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দেয়, সেগুলির 
এক একটি 'আরনাম অর্থাৎ অধিষ্ঠাত দেবতা আছে বলিয়৷ ইহারা 
মনে করে। কামরূপের কামাধ্যা দেবীকেও ইহারা ভক্তি করিয়া 

থাকে। তাস্ছাড়া কলের! প্রভৃতি রোগের এক একটি অপদেবতা আছে, 

বলিয়৷ ইহাদের ধারণা । 

' মিকিরদের মধ্যে স্ত্রী-ওঝা। এবং পুরুষ-ওঝ। ছুই-ই আছে +পুক্রষ-ওঝাকে 
বলে “উচে”, স্ত্রী-ওবার নাম “উচে-পি”। ইহাদের মধ্যে বাছবিস্যাতন্ত্র, মন্ত্র 

তুক্তাক প্রতৃতির বহুল প্রচলন আছে। ভবিষ্যতের শুভাগুভ জানিবার 
অন্ত ইহার] নান! উপার অবলম্বন করে। কাহারে। দীর্ঘকালব্যাগী 
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কঠিন পীড়া হইলে আরোগ্য লাভ ' করিবার সম্ভাবনা আছে 
কিনা উপদেবতার নিকট হইতে উচেপি তাহা নিয়লিখিত উপায়ে 
জানিয়৷ লয়। একজনের হাতের উপর লম্বা হাতলওয়াল! একটি দা 

রাখিয়া কতকগুলি মন্ত্র আগুড়ানো হয়। মন্ত্রের প্রভাবে নাকি দায়ের 

মধ্যে দৈবশক্তির আবির্ভাব হয়। তখন রোগের হেতু কে তাহ! 
জানিবার জন্য একটির পর আর একটি অপদেবতার নাম উচ্চারণ 

করা হয়। আসল নামটি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি দাটি' 
ধরথর করিয়! কাপিতে থাকে, এবং উচেপি দায়ের মধ্যে আবিভূতি 
সেই উপদেবতার নিকট হইতে রোগীর ভবিষ্যৎ অবগত হয়। 

ইহা ছাড়া, খাসিয়াদের নায় ডিম ভাউিয়া ভবিষ্যৎ জানিবার 
প্রক্রিয়াটিও মিকিরদের মধ্যে প্রচলিত আছে। স্তর চার্লস লয়েল, 

মেজর গার্ডনের 4১৪ [1)5515 নামক পুস্তকের ভূমিকায় বলিয়াছেন 
যে, মিকিররা 'খাপিয়াদের নিকট হইতেই এই “দৈব প্রক্রিয়াটি 

শিথিয়াছে এবং আসামের আর-কোন আদদিমজাতির মধ্যে ইহার প্রচলন 
নাই। এই তথ্যে কিছু ভুল আছে। মিলস্ সাহেব তাহার €8৩ 
4৯০ 8555, নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : ০2:26 1015210125 
25 70:5001550 057 055 405 001 03০ 0101176 0£ 0128525. 

1105 01006271515 0605172811750 05 ১৪ 911 01 086 1১16069. 

01 51611) 85 21701750035 1139515”, * অর্থাৎ-_আও নাগাদের মধ্যে 
* মিলস সাহেবের [35 &০ 1588 নামক পুস্তকে (২৯৫ পৃঃ, ৩নং ফুট-নোট) 

আসামের জাতিতত্ব বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর জি) এইচ, হ1টন, এম, এ, আই, সি, এস, 

লিখিয়াছেন, যে, ডিম ভাঙ্গিয়া ভবিষ্যৎ কখনের প্রক্রিয়। 'বাদিও, রোম এবং ক্ষট- 
লযাণ্ডের কোনে! কোনো! জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। 

:_ হরিপুর] কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সুতাষচন্রের বারদোঁলী অবস্থানকালে একটি বৃদ্ধা 
রমণী তাহাকে দেখিতে আসে এবং তাহার পায়ের কাছে একটি ডিষ ভাঙ্গিয়! ভবিষ্ঠতে 
সকল বিষয়ে তাহার গুভ হুচিত হইতেছে একথা বলিয়া! চলিয়া যায়। ইহা খাসিল্পা। 
প্রভৃতির মধ্যে প্রচলিত প্রত্রিয়াটিরই অনুরূপ কিন! তাহ! নৃতত্ববিদদের গবেষণার বিষয় ।: 
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ডিম ভাঙিয়া ভাবী ঘটনার পূর্বলক্ষণ জানিবার প্রক্রিয়াটির প্রচণন 
আছে। খামিয়াদের মতই ডিমের খোলার টুকরাগুলি কোন 
স্থানে কিভাবে পতিত, ইয়, তাহা হুইতে ভবিষ্যতের শুভাশ্ুভ 

নির্ণাত হয়। 
আগেকার দিনে অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে অবৈধ ঘযৌন- 

সন্িলন মিকিরর! দূষণীয় বলিয়া মনে করিত না। প্রাপ্ত-যৌবন৷ 
কুমারীর! “তখন অভিভাবিকাহীন অবস্থায় অবিবাহিত যুবকদের সঙ্গে 
একত্রে ক্ষেতে কাজ করিত, এমন কি “তেরাঙে” আসিয়৷ রাত্রি যাপন 

পর্য্যন্ত করিত। +1 তখনকার দিনে ইহাদের সমাজে জারজ সন্তান 
আগাছার মতই জন্মাইত। আজকাল অসমীয়। হিন্দুদের সংশ্রবে আসার 
এ সমস্ত ব্যাপারে ইহার! সাবধান হইয়াছে। এখন কেবল উৎসবাদি 
ছাড়া আর সকল সময়েই অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের উপর কড়া নজর 
রাখা হয়। কুমার-কুমারীদের প্রণয়-লীলা আর প্রকাশ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত 

কইতে পারে না। - গোপনে তাহারা পরম্পরের সন্িত সম্মিলিত হুয়। 
তাহাদের গ্রপ্ত প্রণয়ের কথ। দৈবাৎ জানাজানি হইলে মেয়েটির 

বাপ স্বীয় কন্তার প্রেমাম্পদকে জামাতৃপদদে অভিষিক্ত করিতে বাধ্য 

হয়। আসামের আও নাগা, লুসাই: প্রভৃতি কোনো কোনো আদিম 

+ আও নাগাদের মধ্যে এখনো! মোরাং ( অবিবাহিত যুলকূদের একত্রে শুইবার 

স্বান) হইতে ছেলেরা ব্রাত্রিকালে কুমারীদের যৌথ শয়নাগায়ে আসিয়া তাহাদের 
জঙ্গে সম্মিলিত হয়। 

গুণ১৩ &০ 88৪ ৮ 9. 22, 82178 



মিকিরদের মুল্ুকে ৪৫ 

জাতির নধ্যে কিন্তু অবৈধ সম্মিলনের ফলে মেয়েটির গর্ভোৎপন্ন 

হইলেই শুধু তাহাদের পরস্পরকে পরিণয়-ন্যত্রে আবদ্ধ বরা 
হয়। | 

বিবাহিতা নরনারীর বেলায় কিন্ত, ব্যভিচারের জন্ত মিকিরদের' 

সমাজে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে । যদি কোন বিবাহিতা স্ত্রী অথবা. 

বিবাহিত পুরুষের ব্যভিচারের কথা লোকসমাজে ব্যক্ত হুইয়া পড়ে তাহা 
হইলে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত অপরাধী-যুগলকে প্রকাশ্ঠ স্থানে রজ্জুবদ্ধ করিয়া॥ 

সমস্ত গ্রামবাসীর পরিহাস এবং তিরস্কারের বিষয়ীভূত করা হয়। “মের” 
কর্মকর্তাগণ পুরুষটির নিকট হইতে জরিমানা! আদায় করিয়া! তবে 
উভয়কে রেহাই দেয়। জারজ সস্তানাদির জন্ম না হইলে ব্যভিচারিণী 

নারীর হ্বামী তাহাকে পূর্নগ্রহণ করে। 

মিকিরদের অন্ততম জ্ঞাতি, মণিপুরের টাংখুল নাগারাও অবিবাহিত 
যুবক-যুবতীদের মধ্যে অবৈধ যৌন-সম্সিলন ততটা দূষনীয় মনে” 
করে না। কিন্তু বিবাহের পর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্ষিত হয়। ইহাদের 
মতে বিবাহের পর থেকেই নরনারী প্রক্কৃত পক্ষে সামাজিক জীবে 

পরিণত হ্য়। সুতরাং, মিকিরদের মত ইহারাও মনে করে. যে» 

বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ বদি উচ্চ্ঙ্খল জীবন যাপন করে তাহ! হইলে সমাজ- 

শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হইয়া যাইতে পারে। 

মিকিরদের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠটা মামাতো বোনই 
সের! পাত্রী বলিয়া বিবেচিত হয় । মামাতো বোম এবং পিসতুত. 

ভাইয়ের মধ্যে বিবাহ নাফি আদর্শ বিবাহ। একপ্রকারে বিবাহের ফলে 

মিকিরযুবকের পিতৃষ্কালকের পুত্র তাহার নিজের স্টালকপদে অভিষিক্ত 

হয়। আগেকার দিনে মামাতো বোনকে মনে না ধরিলে কোনে! মিকির 

যুবক যদি তাহার পাণিগ্রহণে অসম্্তি প্রকাশ করিত তাহা হইলে 
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তাহার অবস্থা বড়ই কাহিল হইয়া দীঁড়াইত। পরম পুজনীয় মাতুল 
মহাশয় ভাগের এই ধৃষ্টতা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে না পারিয়৷ বেদম 
প্রহার সুরু করিতেন এবং যে-পর্যযস্ত ন! সে-বেচার! ভশ্্ীর সহিত মধুর 
'সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিত সে-পর্্যস্ত কিছুতেই নিরন্ত হুইতেন 
না। আজকাল অবশ্ত মামাদের এই জবরদস্তির হাত থেকে ভাগ্নের! 
'রেহাই পাইয়াছে। এখন যদি কোন মিকির-যুরকের নিজের মামাতো 
বোনকে পছন্দ ন! হয়, তাহা হইলে বাপমায়ের উপর বরাত না দিয়! 

'সে নিজেই নিজের পাত্রী নির্বাচন করে । 

উত্সব উপলক্ষে, নৃত্যাদির সময় পরস্পরের নিকট সংস্পর্শে আসার 

দরুন কোন তরুণ যদি কোন তরুণীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়.তাহা৷ হইলে 

'সে-_হয় শুধু তাহার পিতাকে, নতুবা পিতামাতা উভয়কেই তাহার 
মনোনীভার বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়। কনের পিতামাতা বাগদান 
করিলে বনের বাপ কনেকে একটি আংটি অথব! চুড়ি উপঢৌকন দেয়। 
বাগতা কন্তার যদি অন্াত্র বিবাহ্ হয় "তাহা হইলে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ তাহার 
পিতৃ-পরিবার হইতে পঁচিশ থেকে পয়ত্রিশ টাকা পর্যন্ত জরিমান! 
আদান করে। কোনো কোনে। ক্ষেত্রে অবস্ত কেবলমাত্র আংটি 
অথব চুড়িটি ফিরাইয়া দিলেই লেঠা চুকিয়া যায়। বিবাহের দিন অবধারিত 
হইলে উভয় পক্ষের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে সগ্য প্রস্তুত করে । বরপক্ষ 
পথিপার্থ্ন্থ গ্রামবসীদিগকে মদ বিলাইতে বিলাইতে অপরাহ্ কালে কনের 

বাড়ীতে আসিয়া হাজির হয়। সেখানে সকলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে 
পর বরের পিতা এবং কন্তার পিতার মধ্যে নিম্লিখিতরূপ ' কথাবার্তা 

আরম্ভ হুয়। কনের পিতা, যেন কিছুই জানে না, এমন ভাব 

দেখায়, বরের বাপকে সগ্ভাদি সহ আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা 
করে। বরের পিতা জবাব দেয়-_-.“আপনার বোনের (মানে কন্তার 
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বাপের হবু বেহাম্ ঠাকরুণের ) এখন বয়স হইয়াছে । এখন সে 
আর একলাটি ঘরকন্নার কাজ-কর্ম চালাইতে পারে না। তাই আপনার 
মেয়েকে পুত্রবধূরূপে আমাদের ঘরে লইয়া যাইতে আমরা আসিয়াছি।” 
কনের পিত1 তখন বলে-_“মেয়ে যে আমাদের আনাড়ী। দে তো ভাত 

বুনিতে জানে না। ঘরকন্নার কাজকন্শমও তে৷ তার ভাল করিয়৷ শেখ! 

হয় নাই” বরের বাপ জবাব দেয়-_দ্কুচ পরোয়া নাই। আমর! তাকে 

সমস্তই শিখাইয়া দিব।” কনের মাতা তখন কনেকে এই বিবাক্কে 
সম্মতি আছে কি না সেকথা জিজ্ঞানা করে। যদি বুঝা যায়, 

কনের বর পছন্দ হুইয়াছে তাহ! হইলে ছুই বেহাই,মানে বর ও কন্তার পিতা 
উভয়ে একসঙ্গে পরমানন্দে প্রচুর পরিমাণ ধান্তেশ্ববীর সদ্যবহার করিয়। 
সম্পর্কটাকে পাকাপাকি করিয়া নেন । কনে যদি কোন কারণে বাকিয়৷ বসে 

তাহা হইলে তাহাদিগকে সারারাত্রি তাহার সম্মতি আদায়ের জন্ত ঠায় বঙিয়া, 
থাকিয়া সাধ্য-সাধনা করিতে হয়। এক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি চলে না॥ 

কনের সম্মতি লওয়া হইলে পর সকলে একত্রে পড়্ক্তি-ভোজন করে + 

তারপর কন্ত। গৃহের একাংশে স্বহস্তে বাসর-শব্যা রচনা করে। 

একানো কোনে। বর-পুঙ্গব আবার শুভ-রার্িতে বাসর-শ্যায় শয়ন 

করাকে বর্ধরোচিত মনে করিয়। অত্যন্ত লঙ্জ। অনুভব করেন এবং নিজের 

একথানা৷ পোশাক বিছানায় তাহার জন্ নির্দিষ্ট স্থানে রাখিবার জন্ত' 
কনের নিকট পাঠাইয় দিয়! ম্বয়ং স্থানাস্তরে শয়ন করেন। পরদিন 

ক্ন্ত। স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীতে যায়। কাছাড়ী প্রতৃত্তি কোনে কোনো 
আদিম জাতির মত মিকিরদের মধ্যে কন্তাপণের প্রচলন নাই বটে, 

কিন্তু কনে যর্দি পিতামাতার একমাত্র সস্তান বা সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র 

উত্তরাধিকারিণী হয় তাহ! হুইলে বিবাহের পর জামাতাকে -শ্বশুরালয়ে 

থাকিয়া জন থাটিতে হয়। এক-্ক্রী-বিবাহ্ই (1010009581715 ) ইহাদের 
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জাতীয় প্রথা, কিন্তু অসমীয়াদের দেখাদেখি সম্প্রতি বহুবিবাহ চালু 
হইয়াছে । ূ 

ইছাদের বাৎসরিক সার্বজনীন গ্রাম্য উৎসবের নাম “রংকের?। 

সাধারণতঃ জুন মাসে, কোনেো৷ কোনো গ্রামে বা শীতকালে উক্ত উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। এতছৃপলক্ষে স্থানীয় পাহাড় এবং নদী প্রভৃতির অধিদেবতার 
নিকট ছাগল, মুরগী প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। বলির মাংস 

কেবলমাত্র পুরুষেরাই খাইতে পারে। উৎসব-রজনীতে তাহাদিগকে 

মিজ নিজ পত্বীর নিকট হুইতে আলাদা শুইত্ে হয়। উৎসবের সময় 
মণিপুরের টাংখুল নাগাদের স্ত্রীর সহিত এক শয্যায় শয়ন তো নিষিদ্ধাই, 
উপরস্ত তখন স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা! রান করিয়া! খাইতে হয়। 

অবস্থাপন্ন মিকিররা বিপুল সমারোহের সহিত অস্তেষ্টিক্রিয়! সম্পন্ন 

করে। ইহাই তাহাদের সর্বপ্রধান উৎসব । আসামের আর কোনে! 
আদিম জাতিই মৃত-সৎকার-ক্রিয়া উপলক্ষে এত অর্থব্যয় ও এরূপ ধুমধাম 
করে না। ৰ 

উৎসবটিকে যাহার! সর্ব্বাঙ্সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে চাঁয় শবদেহটিকে 
তাহাদের এক সপ্তাহ হইতে বারে! দিন পর্য্যস্ত গৃহমধ্যে রাখিতে হয় )' 
উৎসব উপলক্ষে প্রচুর খান্ধ-পানীয়ের প্রয়োজন, তাই মৃতব্যক্তির বাড়ীতে 
চাল কোটা এবং মদ তৈয়ার করার ধুম পড়িয়া! বায় । উৎসবের প্রথম দিন 
সন্ধ্যার পর গ্রামের ছোক্রার্দিগকে ডাকিয়া! পাঠানো হয় । তাহারা একটি 

মাদল €চেং) সহ আসিয়া হাজির হয়। একটি ছোক্র| তালে তালে মাদল 
বাজায় আর সকলে বাহাতে ঢাল ও ডান হাতে লাঠি নিয়া জোড় বাঁধিয়া 
বাটীর স্থুমুখের আঙ্গিনায় নাচিতে থাকে, অবশেষে ঢাল ও লাঠি পরিত্যাগ 
করিয়! তাহার। পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া! চক্রাকারে নৃত্য আরম্ত 
করে। প্রান্ন ঘণ্টাখানেক নাচিবার পর তাহার! নিজেদের আস্তানায় 
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ফিরিয়া ষায়। পরদিন ভোরবেলায় আবার আসিয়। তাহার! নৃত্য আরম্ত 

করে। ক্রমান্বয়ে তিনদিন এইরূপ ভাবে নৃত্যার্দি হইলে পর চতুর্থ দিবস 
প্রাতঃকালে তাহার! নৃত্য-স্থানে একটি মুরনী মারিয়৷ খায়। 

ইতিমধ্যে রি-সো-মার' অর্থাৎ তরুণ-সজ্ঘের সভ্যেরা! একটি শবাধার 
নির্মাণে ব্যাপৃত হয় এবং বয়স্ক লোকেরা সৎকার-ভূমিতে গিয়া একটি মাচ। 
তৈয়ার করিলে পর মুতের পরলোক-বাত্রার সুব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য 

উচেপিকে ডাকাইয়া আনা হপ্ন। তার পর আসে মুতের মাতৃকুলের একটি 

মেয়ে। তাহাকে বলা হয় “অবকপি' অর্থাৎ “শববাহিকা', তাহার কাজ 
পিঠে মগ্যপূর্ণ একটি লাউয়ের খোল বহন করিয়া শবানুগমন করা । 

মধ্যরাত্রে মাদলের শবে বন-পথ মুখরিত করির], অনেকগুলি জলস্ত 

মশালসহ গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিত। সকলে মুতব্যক্তির বাটার বহিঃপ্রাঙ্গণে 

আসিয়া জমায়েৎ হ্য়। কুমার-কুমারীদের সেদিনকার বেশভূষার বাহার 

দেখিবাব জিনিষ। মেয়েদের পরনে লাল ডোরা-কাট। এসড়ির কাপড়, 

কালো বন্ত্রথণ্ড দ্বার! মস্তক তাদের অবগুন্ঠিত, অধরোষ্ঠ তাম্বল রাগে রঞ্জিত 

তরুণীর! ধরে তরুণদের কামিজে, আর তরুণরা ধরে তাহাদের নীবিবন্ধে 
এবং সকলে মিলিয়। বৃত্তাকারে নৃত্যে রত হয়। রাত পোহাইবার আগেই 

সাতজন যুবক ঘরের মাচায় গিয়া উঠে। তন্মধ্যে একজন ঘরের ভিতরে 

ঢুঁকিয়া নাচিতে থাকে; বাকী ছয়জন দরজার নিক্ট ঈলীড়াইয়! নৃত্য করে। 

নৃত্যাদি শেষ হইলে পর, নৃত্যকারী এবং সৎকার-সংক্রাস্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 
ব্যাপৃত লোকদের জন্য একটি শুকর মার! হয়। উচেপি তাহ! হইতে এক 
টুকর। মাংস রান করে । এ মাংসখগ্ড মুতের একটি থালায় করিয়া, বাগ্যভাগ 
বাজাইয়। শবদদেহের নিকট লইয়া যাওয়া! হয়। অতঃপর তরুণ-সঙ্যের 

ছুই তিনজনে একটি মুরসীকে সংকার-ভূমির নিকটবর্তী রাস্তার উপর লইয়া 
গিয়। মারিয়। রান্না করিয়। খায়। যুবকদের নৃত্যস্থানে একটি বাচ্চ৷ শূকর 
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মারিয়া তাহার রক্ত দ্বারা একটি বাশের চোষ ভর্তি কর! হয়। রাস্তার 
উপর প্রোথিত আন্দাজ সাত ফুট লম্ব। একটি স্থুদীর্ঘ বংশখণ্ড (বাঞ্জার ) 

এ রক্তধারায় রঞ্জিত করা হয়। 

এই সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে পর বয়স্ক লোকের! শবদেহটিকে 

শবাধারে স্থাপিত করির! বাহিরে লইয়া! আসে ; এবং সকলে মিলিয়! একটি 

'শোভাষাত্র৷ গঠন করিয় বাঞ্জারটি সহ সৎকার-ভূমি অভিমুখে রওন। হয়। 
্ঁ শোভাবাত্রার পুরোভাগে এক ব্যক্তি মাদল বাজাইতে বাজাইতে চলে। 

শ্মশানে পৌছিয়া মৃতদেহটিকে চিতায় তুলিয়া দিবামাত্র স্ত্রীলোকেরা 

মুতের জীবন-কাহিনী, মৃত্যুর পর তাহার গন্তব্যস্থল' ইত্যাদি-বর্ণন। করিয়া 
'শোকসঙ্গীত জুড়িয়া দেয়। চিতা। যখন ধূ-ধু করিয়া জলিতে থাকে তখন 
আবার কয়েকটি ছোক্রা নাচ স্থুরু করিয়া দেয়। মৃতদেহ পুড়িয়! ছাই 
হুইয়। গেলে পর অগ্তিগুলি একটি বস্ত্রথণে বাধির৷ মাটিতে পুঁতিয়া 
ফেল! হয় । 

মিকিররা মৃতের উদ্দেশ্তে স্থৃতিত্তস্ত (7১101701165) নির্মাণ করে। 
'সেগুল৷ অবিকল খাসিয়াদের স্মতিস্তস্তের অনুরূপ । মিকিররা খাসিয়াদের 

নিকট হইতেই এই প্রথা অনুকরণ করিয়াছে । 



সান্দর্যোপাসক মণিপুরী 
আসামের অন্তান্ত আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আকৃতি-প্রক্কৃতি, বেশভূষা, 

আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদি সকল বিষয়েই মণিপুরী 
জাতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের মধ্যে আধ্যদের স্তায় চেহারা- 
বিশিষ্ট অনেক নরনারী দেখিতে পাওয়া যায়, তাই অনেকে ইহা্দিগকে 
আধ্যবংশসন্ভৃত বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পান। নবন্বীপের 

গোম্বামীদের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম দীক্ষিত হওয়ার পর হুইতে মণিপুরী সম্প্র- 

দায়ও আদিম জাতির সহিত জ্ঞাতিত্বের কথা স্বীকার করিতে কু অনুভব 

করেন। কিন্ত ইহারা যে মূলত মোঙ্গোলীয় মহাজাতির কুকি-চিন গোষ্ঠীর 
অন্তনিবিষ্ট, ভাষাতত্ববিদ সার্ জর্জ গ্রিরার্সন, নৃতত্ববিদ সার্ চার্লস লয়েল 
ডাঃ ব্রাউন, মণিপুরী জাতি সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রাহক মিঃ টি, সি, হড্সন 
প্রভৃতি সকলেরই এ বিষয়ে একমত্য আছে। 

কিন্তু ইহা৷ ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, আদিম জাতি হইতে উদ্ভূত 
হুইলেও কেমন করিয়! ইহারা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এবং বিভিন্ন শিল্প- কলার 

অনুশীলনে এতদূর উৎকর্ষ লাভ করিতে সক্ষম হুইয়াছেন। আসামের সমস্ত 
আদিম জাতির মধ্যে একমাত্র ইহাদেরই নিজন্ব বর্ণমাল। আছে। বর্তমান 

লেখক মণিপুরে অবস্থানকালে পারিজাত সিং নামক জনৈক মণিপুরী 

ভদ্রলোকের নিকট মণিপুরী ভাষায় লেখা কতকগুলি পুরন পুথি দেখিবার 
নুযোগ লাভ করিয়াছিলেন । মণিপুরীদের ভাষার নাম মৈ-তাই ভাব!। 

অঙ্থসন্ধানের ফলে মৈ-তাই ভাষায় লেখা বে-সমস্ত ইতিহাস আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, সেগুলিতে মণিপুরের গৌরবৌজ্জল অতীতের বহু বীরত্ব-কাহিনী, 
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বিভিন্ন রাজবংশের উতথান-পতন ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ 
আছে। 

সৌন্দর্য্যের ইহার! চিরন্তন পুজারী। যে বিরাটু উপত্যকা-তমিতে 
এই সৌনর্্যোপাসক আদিম জাতির বাস, তাহা নয়ন-মনোহ্র, শ্তামসুন্দর | 

চতুষ্পার্থে পাহাড়-ঘেরা, দিগন্তবিসারী হুদ, খাল-বিল-সরোবরে পরিপূর্ণ, 
বিচিত্রপৃষ্পসমভারসমৃদ্ধ, শশ্তশ্তামল মণিপুর-উপত্যকা প্রাকৃতিক সৌন্দ্যে 

অতুলনীয়। এই মনোরম প্রাক্কৃতিক আবেষ্টনই মণিপুরীদের অন্তরে 
সৌন্্য্যানুভূতি এবং প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেমের সঞ্চার করিয়াছে। 

মণিপুরের লোগতাক হদে কতকগুলি পাহাড় ও ভাসমান: দ্বীপ আছে। 

হদগর্ভস্থ পাহাড়গুলিতে যে-সমস্ত নীচশ্রেণীর মণিপুরীদের বাস, 

তাহারা "লই" নামে পরিচিত। শীতকালে হ্রদ যখন শান্ত থাকে, তখন 

অনেক লই-পরিবার ভামস্ত দ্বীপগুলিতে বাশের মাচার উপর জলটুঙ্গি বাধিয়া 
বাস করে। তাহাদের ঘরবাড়িসমেত এই সমস্ত দ্বীপমাল!, নীল কাচের মত 

স্বচ্ছ, শীতের নিস্তরঙ্গ হদের বুকে দিনরাত অবিরাম শ্োতের টানে ভাসিষ়া 
চলিতে থাকে । এমনি ভাবে নীলকাস্তমণির মত শীল আকাশের নীচে, 

অনস্ত নীলাম্থুরাশির বুকে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় দিনযাপন করিতে লইদের 

বড় আনন্দ। লোগতাক এবং তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহের স্বচ্ছন্দবনচারিণী 
সদাহান্তমরী মণিপুরী তরুণীদের নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার, চোখের সরল চাহনি, 
যাহাকে বলা চলে 59%1095 £1815 ০01 1091)০7/- ইত্যাদি দেখিয়া! 

সভ্য-জগতের সংশ্রব হইতে দুরে, প্রকৃতির কোলে স্বাভাবিক নিয়মে 
আদিম নারীপ্রকৃতি ক্কি ভাবে গড়িয়া! উঠে তাহা বুঝিতে পার। যায়। 

মণিপুরীদের সহজাত সৌন্দধ্যবোধের পরিচয় পাওয়! যায় তাহাদের 
গৃহসজ্জায় এবং দেহসঙ্জায়। মণিপুরী বাড়িতে নোংরামির লেশমাত্রও 
নাই। তাহাদের গৃহপ্রাঙ্গগ তকতকে ঝকঝকে, গৃহমধ্যে সুন্দর সুনার : 
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আসবাব এবং মাজী-ঘষা চকচকে তৈজসপত্র যথাস্থানে সযত্ে রক্ষিত। 

মণিপুরী মাত্রেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে এবং পরিপাটিরূপে বেশতৃষা 
করিতে ভালবাসে । স্ত্রী-পুরুষ সকলেই নিত্য শ্নানান্তে কপালে এবং 
কপোলে চন্দনের অলকাতিলকা রচন! করে। মণিপুরী মেয়েদের মধ্যে 

অনেকেই বরূপদী ও লাবণ্যন্য়ী। মাথায় তাহাদের রেশমের মত 

চিকন ঘনকুষ্চ কেশপাশ । সমর্থত্ব প্রাপ্ত হইবার পরই কুমারীদের মাথার 

সামনের দিকের চুল ছোট করিয়! অর্ধবৃত্তাকারে ছাটিয়া ফেল! হয়। 
ইহাতে তাহাদের কচি কোমল মুখগুলি বড় সুন্দর দেখায়। মিসেস 

শ্রিম্উড তাহার “97 0১:০০ 55819 10 81210100101 নামক পুস্তকে 

মণিপুরী মেয়েদের রূপলাবণ্যের উদ্ভূসিত প্রশংসা করিয়াছেন। মণিপুরী 

সুন্দরীর প্রসাধনের জন্ত যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করে। বর্ণাঢ্য, নয়নাভিরাম 

বেশভূষা ইহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে শতগুণে বাড়াইয়৷ তোলে। 
ইহাদের পুষ্প-প্রীতি এবং বিচিত্র বর্ণের প্রতি অন্ুরাগও অপরিসীম । তাহার 
খোঁপায় বনফুলের মাল! জড়াইয়! রাখে। পুষ্পাভরণ ব্যতিরেকে 
মণিপুরী-মেয়েদের প্রসাধন-পর্বব সম্পূর্ণ হয় না। তাহাদের পরিধের 

ফানেক, জ্যাকেট, উত্তরীয় ( ইনাফি) ইত্যাদি সমস্তই রঙিন এবং 

জমকালো! । পুজা-পার্বণ উপলক্ষে মেয়েরা ষখন বিচিত্র বসন আর 

কুম্থমভূষণে সজ্জিত হইয়। উৎসব-স্থানের একধারে সার বাঁধিয়া! বসে, তখন 
কি যে অপুর্ব্ব শোভা হয় তাহ। বলিয়া বুঝানো! যায় না। 

বৈষ্ণবধর্মের অফুরস্ত রস-মাধুর্য্য রস-পিপান্থ, কোমলহৃদয় মণিপুরী 

জাতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। রাধাকষ্ণের লীলারসাত্মক 

কীর্তন শুনিয়া অনেক ভক্ত মণিপুরীকে অশ্রবিসর্জন করিতে দেখা 

যায়। একটা আদিম জাতির মধ্যে এমনি ধরণের সৌনার্ধ্যপ্রিয়তা, 
ভক্তিপ্রাণত প্রভৃতি গুণাবলী কিরূপে বিকাশলাভ করিল, তাহা ভাবিলে 
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বিশ্মিত হইতে হ্য়। ইহাদের এই সমস্ত জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কথ৷ 
আলোচনা করিয়া মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় “সত্তর বৎসর” নামক 

তাহার আত্মচরিতের এক জায়গায় লিখিয়াছেন, “তাহাদের বর্তমান 

স্বভাব, প্রকৃতি ও রীতি-নীতি দেখিয়া মনে হয় যে, ইহাদের ভিতরে 

এমন কতকগুলি বিশেষত্ব পুরুষ-পরম্পরায় ফুটিয় উঠিয়াছিল যাহাতে 
মহাপ্রভুর “অনপিতচরী” উন্নতোজ্জল রসম্রী ভক্তিলাভে ইহাদের বিশেষ 
অধিকার ছিল। রসের অনুশীলন মণিপুরীদের সহজসিদ্ধ। মনে হয় ইহার! 

চিরদিন, এমনই সহজ সৌন্দর্যের উপাসক ছিল ।” 
বিপিনচন্জ্র অনুমান করেন যে, মণিপুরীরা এক সময় বৌদ্ধমতাবলম্বী 

ছিলেন। ইম্ফলের যাকাইরোল ( জাগরণ ) নামক মণিপুরী মাপিকপত্রের 

সম্পাদক, ডাঃ লৈরেন সিং নিংঘৌজমও একবার কথা-প্রসঙ্গে বর্তমান 

লেখকের নিকট বলিরাছিলেন যে, মণিপুরে এমন অনেক প্রস্তরমৃত্তি 
আছে, যাহা মণিপুরীদের নিকট শিবের প্রতিমূর্তি বলিয়া পরিচিত, 

কিন্ত আসলে তাহা বৌদ্ধমুন্তি। হড্নন সাহেব কিন্তু মণিপুরে 

বৌদ্ধ-প্রভাবের কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, *[1191 15 206 
৪ 911) 0? ০01)0906 10) 00০ 10507 12909] 009০6105 0? 

13170010151. এ বিষয়ে রীতিমত গবেষণ! করিয়। প্রকৃত তথ্য নির্ণয় 

করা আবশ্থাক | 

বর্তমান কালে বৈষ্বধন্মকে ইহারা সমস্ত অন্তরের সহিতই গ্রহণ 
করিয়াছে । রাসপূণিমা, রথযাত্রা, হোলি-উৎসব ইত্যাদি বৈষ্ণবদের সকল 
পরবই মহাসমারোহে মণিপুরে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাদের ঘরে বাহিরে 

অনুষ্ঠিত যাবতীয় উৎসবই মেয়েদের কল্যাণ-হস্ত-ম্পর্শে শ্রীমপ্তিত হইয়া 

উঠে। হোলি-উৎসব সাতদিন ব্যাপিয়৷ চলে । এই এক সপ্তাহকাল ইম্ফলের 

রাস্তাঘাটের উপর দিয়া যেন রঙের শ্বোত বহিতে থাকে, তরুশ- 
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তরুণীর রঙের খেলায় একেবারে মাতিয়া উঠে। রথধাত্রার সময় 

পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও প্রকাস্ত রাজপথের উপর দিয়া রথ 
টানিয়। লইয়া চলে । 

বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে সঙ্গে মণিপুরে শৈব এবং শাক্ত হিন্দুধর্মেরও 

প্রচলন হইয়াছে । ইম্ফল হইতে লোগতাক হদে যাইবার পথে বিষেণপুর 

নামক স্থানে সিন্দুরলিপ্ত শিবলিঙ্গ, ভূপ্রোথিত ত্রিশূল ইত্যাদি দেখিতে 

পাওয়া! যায়। ইম্ফল হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী হিয়া থাৎ নামক 

স্ানে একটি প্রসিদ্ধ দুর্গামন্দির আছে। মণিপুর রাজ্যে ছুর্গোৎসবের 

সময় খুব ধুমধাম হয়; কিন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে বলিদানের . রীতি ্ 

সেখানে নাই। হিন্দধর্মের উচ্চ আদশের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার কুসংস্কার, 

উৎকট গোৌঁড়ামি প্রভতিও ইহাদের সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, আমরা 

তে! ইহাদের নিকট “হরিজনে'রই সামিল । মইরাঙে ভ্রমণকালে আমি 

গোপাল পিংহ নামক জনৈক মণিপুরী ভদ্রলোকের বাটীতে আতিথ্য 

গ্রহণ করিরাছিলাম। জাত বাচাইবার ক্ন্ত বাড়ির লোকেরা গৃহের 

বাহিরে আমার আহার এবং শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । মণিপুরীরা 

মাংসাহার বর্জন করিয়াছে । মণিপুর রাজ্যে গো-হত্য! নিষিদ্ধ। হিন্দুধর্ম 

সেখানে এতটা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে বে, খ্রীষ্টান মিশনারীরা 

প্রাণপণ চেষ্টা সন্বেও একটিমাত্র মণিপুরীকেও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতে 

সমর্থ হন নাই। কিন্তু মণিপুরে আদিম ধর্মানুষ্ঠানাদি এখনো সম্পূর্ণরূপে 

বিলুপ্ত হইরা যায় নাই, “মাইব।” অর্থাৎ আদিম ধর্দের পুরোহিতগণের 

আঁজও সেখানে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। মণিপুরীদের উপান্ত অসংখ্য 

লাই বা উপদেবতা আছে এবং মণিপুরীরা যে-সমস্ত উপচারে ইহাদের 

পুজ। করে, তাহা হিন্দুধর্্ানুমোদিত নহে। খাসিয়াদের উ-থেন পূজার 

্যায় ইহাদের মধ্যেও সর্প-পুজার প্রচলন আছে। কিন্তু খাসিয়াদের 
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হ্যার মণিপুরীদের মধ্যে সর্পের প্রীত্যর্থে নরবলিদানপ্রথা প্রচলিত আছে 
বলিয়া শোন! যায় না। 

মণিপুরীদের সহজ সৌন্দধ্যবোধ ম্মরণাতীত কাল হইতে তাাদিগকে 

বিভিন্ন কলাবিগ্যার অন্ুশীলনে প্রবৃত্ত করিয়াছে । আমরা ইহাদিগকে 

শুধু নৃত্যকলানিপুণ বলিয়াই ক্ঞানি; কিন্ক সঙ্গীতকলা এবং চিত্র- 
কলায়ও ইহাদের দক্ষতা! বড় কম নহে। মণিপুরী মেয়েদের কণ্ঠশ্বরের 

মাধুর্য অপরিসীম । তাহাদের মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত শুনিলে কেন যে 
মণিপুরীদিগকে গন্ধর্বজাতি বল! হুয়, তাহা৷ বুঝিতে পার! বার । বর্তমান 

কালে ক্ল্যাসিকাল হিন্দস্থানী সঙ্গীত 'অনেক মণিপুরী গায়ক-গায়িকা 
উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে পারক হইয়াছে । ইম্ফলে একজন মণিপুরী 
ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গীতশান্্ সম্বন্ধে আমার আলাপ-গালোচনা হইয়াছিল, 

রাগ-রাগিণী, তাল লয় মাত্রা, শ্রুতি প্রভৃতি সঙ্গীতের ওপপত্তিক দিক 

সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান অসাধারণ । বিজয় দশমীর দিন রাজপ্রাসাদের নিকট 

দিয়া প্রতিম। বিসর্জন দেখিতে যাইবার কালে একটি লৈছাবীর (কুমারী) 
মুখে মালকোষ রাগের বিশুদ্ধ আলাপ শুনিয়। মুগ্ধ হহয়াছিলাম । 

হুড়সন সাহেবের [19 21010)05 পুস্তকে ভদ্র সিৎ নামক 

জনৈক মণিপুরী শিল্পীর আকা থখানম্বা ও থইবি'র কাহিনী-সম্পফিত যে- 
কয়েকটি ছবি সন্গিবিষ্ট হুইয়াছে, তাহা উচ্চাঙ্গের অঙ্কন-কুশলতার 
পরিচায়ক। শিল্পীর নিপুণ তুলিকার টানে, দিগন্তম্পর্শী পাহাড়ের 
পটভূমিকায় খাম্বা ও থইবির জীবনের বিভিন্ন ঘটনা যেন জীবন্ত 
হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এগুলি দেখিয়া মনে হয় যে, মণিপুরীদের 

একট! নিজস্ব অঙ্কন-শৈলী আছে। নৃত্য-উৎসবাদি উপলক্ষে মঞ্চসজ্জায়ও 

ইহাদের সৌনধ্য-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। দারুশিল্প, গজদস্তশিল্প . 
প্রভৃতি কারুকলায়ও ইহাদের নৈপুণ্য আছে। সবচেয়ে সুন্দর 
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ইহাদের নৃত্যকলা। ইহাই জগতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে এই কলানিপুণ 
'আদিম জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ের বিনিময়ে ইহাদের 
নিকট হইতে এই অমূল্য রস-কলাসম্পদ আমরা পাইয়াছি। ইহার জন্য 
সভ্যজগৎ অনস্তকাল এই আদিম জাতির নিকট অপরিশোধ্য খণে 
আবদ্ধ থাকিবে। কোন্ সুদূর অতীতে যে এই অপূর্বমনোহর নির্মল 
নৃত্যুকল। তাহাদের মধ্যে প্রথম বিকাশলাভ করিয়াছিল, তাহা বলা 
কঠিন। বহু মণিপুরী নিজেদের মাতৃভূমি ছাড়িয়া সিলেট এবং কাছাড় 
জেলা এবং পার্বত্য ত্রিপুরার নানাস্থানে ছড়াইয়।৷ পড়িরাছে। 
বাঙালীদের সংস্পর্শে আলিয়া তাহারা নিজেদের অনেক স্ন্দর সুন্দর জাতীয় 

প্রথা, আচার-মনুষ্ঠান ইত্যাদি বহুকাল যাবৎ বর্জন করিয়াছে। কিন্ত 

সৌভাগ্যক্রমে এই কলাবিগ্ভার সাধনায় প্রবাসী মণিপুরীর বিমুখ হয় 
নাই বলিয়াই ইহা রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ কলারসিকের সপ্রশংস তৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং সেইজন্তই আজ সমগ্র দেশ 
জুড়িয়া মণিপুরী নৃত্যের এত জয়জয়কার । 

কয়েক বংসর আগে শিলচরের নিকটবত্তী মাছিমপুর নামক স্থানের 
মণিপুরী কুমারীদের নৃত্যলীলা দেখিয়! বর্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 

নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর মুগ্ধ বিশ্ময়ে আত্মহারা হইয়া! গিয়াছিলেন। প্রতিম৷ 
দেবী, ধূর্জটিপ্রসাদ প্রমুখ কলাবিদের! নান! প্রবন্ধে মণিপুরী নৃত্য এবং 

মণিপুরী কাওয়ালী তালের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছেন। 
মণিপুরীরা শুধু যে কলাবিগ্বার চর্চাই করে তাহা! নয়, দৈহিক 

শক্তির অনুশীলনও তাহারা করিয়া থাকে। মণিপুরী পুরুষদের দেহ 

স্থগঠিত, বলিষ্ঠ এবং মাংসপেশীবহুল। পুরুযোচিত ব্যায়াম এবং 
ক্রীড়াদিতে তাহাদের যথেষ্ট অনুরাগ । মণিপুরীরা জাত-খেলোয়াড়। 

অনেকেরই হয়তে! জানা নাই যে, পোলে! (খাঞ্জাই সা না বা) 
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এবং হকি (ধোৎ খাঞ্জাই ) এই ছইটিই মণিপুরীদের নিজন্ব জাতীয় 

ক্রীড়া। ইম্ফলস্থ ইংরেজ রাজপুরুষগণ এই ছুইটি ক্রীড়ার প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই আজ সভ্যজগতে এগুলির এত প্রচলন 
হইয়াছে। খোং খাগ্তাই অর্থাৎ হকি ক্রীড়ার প্রতিই মণিপুরীদের 
আসক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক। নগ্ন শিশুদের পর্য্যস্ত মহ! উৎসাহে হকি 

খেলায় রত হইতে দেখা যায়। সময় সময় বিরাটু জনতার সমক্ষে 
ছেলেদের হকি-প্রতিযোগিত। হইয়া থাকে। 

১৬০০ শ্রীষ্টাব্ধে খগেনবার রাজত্বকালে মণিপুরে স্তুপ্রসিদ্ধ "খাঞ্জাই 
সা না বা” অর্থাৎ পোলো খেলার প্রবর্তন হয়। মণিপুরীরা বেঁটে, 

তেজী টা, ঘোড়ার উপর চড়িয়া পোলো! খেলে। বিপুল জনতার 
সমক্ষে মাথায় পাগড়ী-বাধা, বলিষ্ঠদেহ মণিপুরীরা পোলো খেলায়, 

রত হ্ইয়া যখন বিচিত্র ক্রোড়াকৌশল দেখাইতে থাকে, তখন 
দর্শকমণ্লীর মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সঞ্চার হয়। পোলে। খেলায় 

মণিপুরীর। যেক্ূপ সাহস, নৈপুণ্য এবং ০০০ পরিচয় দিয়! 

থাকে, তাহা বিস্ময়কর । 

বাচ-খেলার রেওয়াজ মণিপুরে আজকাল আর ততটা নাই। 

প্রবল আকাক্ষ। সত্বেও ইমফলে বাচ-খেলা দেখা আমার অদৃষ্টে ঘটির! 
উঠে নাই। ডাঃ ব্রাউনের প্রবন্ধ হইতে এই প্রতিযোগিতার বিবরণ 

উদ্ধৃত করিতেছি । 

“সেপ্টেম্বর মাসে তিন দিন ব্যাপিয়! রাজবাটীর পিছন দিককার 

খাতে বাচ-খেল! হয়। মণিপুরে অনুষ্ঠিত যাবতীয় উৎসবের মধ্যে ইহাতেই 

সবচেয়ে বেশি ধুমধাম হয়। খাতের উভয় তীরে দর্শকদের উপবেশনের 
জন্য অনেকগুলি মঞ্চ তৈয়ার কর! হয়। তন্মধ্যে রাজার জন্ত যেটি 

নিগ্মিত হয় তাহা উচ্চ এবং বিশালায়তন। দৌড়ের নৌকাগুলি 



সৌন্দ্যোপাসক মণিপুরী ৫৯ 

আস্ত এক একটি গাছ কুঁদিয়া তৈয়ারি। দুইটি নৌকায় বিশিষ্ট 

জাকালো পোশাকে সজ্জিত প্রায় সত্তর জন লোক ফীড় হাতে করিয়া 

বসে। এক ব্যক্তি নৌকার গলুইয়ের উপর একটি দ্াড়ে হেলান 
দিয়! ফ্াড়াইয়া থাকে এবং ডান পা দিয়া নৌকার উপর ঘন ঘন 
প্রচণ্ড আঘাত করিরা প্রতিযোগীদের উৎসাহ বর্ধন করিতে থাকে । 

উৎসবের শেষ দ্বিনে রাজা স্বয়ং তাহার নৌকায় হাল ধরিয়া 

প্রতিযোগীদের অন্ুগমন করেন। তীহার নৌকার অগ্রভাগে একটি 

হরিণের মাথা খোদাই কর! এবং সেটির শিং সুবর্ণপাতে মণ্তিত।” 

বাচ-খেলার পরই উল্লেখ করিতে হয় লামচেল বা দৌড়-প্রতিবোগিতার 

কথা। ডাঃ ব্রাউন তাহার প্রবন্ধে ইহাও বিশদভাবে বর্ণনা করিয়ছেন। প্রতি- 

যোগীদিগকে আন্দাজ আধ মাইল রাস্তা দৌড়াইতে হয়। এই প্রতিযোগিতায় 

ষে প্রথম হয়, তাহাকে সারাঙ্জীবনের ক্তগ্ত রাজসরকারে বাধ্যতামূলক শ্রম 

(লালুপ ) হইতে নিক্কতি দেওয়া হুয়। রাঙ্ত৷ রাজপথের উপর নিন্মিত 

একটি তোরণের নীচে বসিয়। প্রতিবোগিতার দৃশ্ত অবলোকন করেন। 

মণিপুরীরা আবার ওস্তাদ কুস্তিগীরও। কুস্তির সময় বাহ্বাক্ফোট 

ইত্যাদিও খুবই হয়। 

মণিপুরী মেয়েরাও দৈহিক শক্তির সাধনার পশ্চাংপদ নহে। “খাং জিৎ 

সানাবা, নামক একটি ক্রীড়ার মেয়ের! পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্বিতা করিয়া 

থাকে। মিঃ হড়সন মণিপুরীদের সম্বন্ধে লেখা তাহার পুস্তকে এই ক্রীড়ার 

যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা বড়ই চিত্তাকর্ষক । চন্ত্রালোকিত রাত্রে স্বচ্ছ স্থুনীল 

উদ্মুক্ত আকাশের নীচে স্ত্ী-পুরুষের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা হ়। একটা লক্ব! 

'কীচ৷ বাশের একদিকে ধরে অন্ততপক্ষে বারো জন পুরুষ এবং উক্তসংখ্যক 

মেয়েরা ধরে সেটির অন্ত দিকে। তারপর এক দল অন্ত দলের হাত হুইতে 

বাঁশটি ছিনাইয়া লইবার জন্ত প্রাণপণ শক্তিতে টানাটানি সরু করে। 



৩৬৩৩ অপরিচিত প্রতিবেশী 

মণিপুরী মেয়ের! অত্যন্ত পরিশ্রমী । মইরাঙের মণিপুরী মেয়েদিগকে 

নৌকা! বাওয়া, জাল দিয়া মাছ ধরা, ক্ষেত্রে বীজ বপন ও শ্ত কর্তনাদি 
কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কর্মে লিপ্ত হইতে দেখা যায়। এমন মণিপুরী বাড়ী 
ধুঁজিয়া পাওয়! যাইবে না, সেখানে চরকা! ব৷ তাত নাই। মণিপুরী বস্তিতে 
বেড়াইতে গেলে দেখা যায়, বিরাট নাটমণ্ডপের মধ্যে সারি সারি তাত 
বসানে৷ রহিয়াছে আর বিবাহিত! অবিবাহিত! সকল শ্রেণীর মেয়েরা নিজ 
নিজ জায়গার বসিয়! ক্গিপ্রহস্তে কাপড়, গামছ] ইত্যাদি বুনিতেছে। 

রাজকুমারী থইবি আর তাহার প্রেমাম্পদ খাম্বার স্থৃতি-বিজড়িত 
মইরাঙে থাৎ জিৎ-এর মন্দির-প্রাঙ্গণের এক ধারে ছুইটি প্রকাণ্ড শিলাপট্র 
পড়িয়। রহিয়াছে । অমিতবলশালী খাস্বা নাকি একটা বীড় এবং একটা 

বাঘকে এই ছুইটি শিলাখণ্ডে বাধিয়া হত্য। করিয়াছিলেন । 

মইরাঙে গেলে বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্ের অন্রভেদী বিরাট মহিম। উপলব্ধি 
করিয়া হৃদয়ে গর্ব অন্তভব হয়। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন নির্জন বন- 

প্রান্তরে ঘনাইয়! আসে, মইরাঙের দেবমন্দির তখন শঙ্ঘণ্টার আরাবে 
মুখরিত হইয়া উঠে, দলে দলে মণিপুরী স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা মন্দির- 

প্রাঙ্গণে আসিয়! জমায়েং হয়, খোল-করতালের শব্ধে কানে তালা লাগিয়া 

যায়, আর মেয়ের! সুললিত কণ্ে বাংলা কীর্তন গাহিতে গাহিতে আরম্ভ 

করে মন্দির প্রদক্ষিণ । শ্রীচৈতন্ের প্রেম-ধর্থের শুভ্রোজ্জল রশ্মিরাজি 

কেমন করিয়া যে অভ্রভেদী পর্বতমাল! পার হইয়। সভ্যজগতের সংশ্রব 
হইতে সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন আসামের এই আদিবাসী অধ্যুষিত নিভৃততম 
উপত্যকাভূমিতে আসিয়৷ প্রবেশ করিল, কেমন কবিয়। যে বাংলার সংস্কৃতি, 
বাংলার কীর্তন-গান এখানে এতট। প্রভাব বিস্তার করিল, তাহ ভাবিলে 
নির্বাক বিশ্ময়ে ভ্প্ভিত হইয়! াইতে হয়। 



মণিপুে 'বকাস্বুর ঘধ' 
মণিপুরের মেয়েদের নৃত্যের কথ! আমি “বিচিত্র মণিপুর নামক 

পুস্তকে বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছি। মণিপুরী ছেলেদের নৃত্যকলা 
সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। 

ইহার নাম “সঞ্জইবা” ৷ ব্তমানকালে রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির 
বিষয়-বস্ত অবলম্বনে মণিপুরী ছেলেদের নৃত্য-পরিক্নন। করা হইয়৷ থাকে । 

“বকান্ুর বধ*ও এই ধরণের একটি নাচের পালা । 

রাস-পুণিমার দিন অপরাহ্ৃকালে ছেলের! শ্রীরুষ্ণের গোষ্ঠলীলার 
অভিনয় করে। এতে একটি বিবাহিতা যুবতীকে যশোদার ভূমিকা 
অভিনয় করিতে হুয়। যে-সমস্ত ছেলে এই নৃত্যাভিনয়ের সামিল 

হুয়, তাদের মধ্যে ছ"'জনকে সাজিতে হয কৃষ্ণ ও বলরাম, বাকি সবাই 

সাজে ব্রজের রাখাল । নাচিয়েদের মাথায় কাধ পধ্যন্ত ঝোল! ঢেউ- 

খেলানো পরচুলার উপর ময়ুর-পুচ্ছে শোভিত জরীদার আবরণী। 
গলায় পুতি এবং ভেল মুক্তার কয়েক নর মালা। কর্ণে কুগুল, 

বাহুতে কেয়ুর এবং পায়ে নুপুর, সকলেরই গ! আছুড়। পরনে 
নক্সাদার পেটি দিয়া কোমরে আটকানো সবুজ এবং লাল রঙে 

ছোপানো মালকৌচা মারা রেশমী কাপড়, ছুটি চিত্র-বিচিত্র মখমলী 
ফালি ছই পার্থে দোলায়িত। কৃষ্ণের পরিধেয়, পীতধড়া, তার এক 

হাতে মুরলী, অপর: হাতে পাঁচনি। কৃষ্ণ ও বলরামের ভূমিকা 
অভিনেতার যতক্ষণ গান গহিয়া যশোদার কাছে গোষ্ঠে যাইবার 

অনুমতি মাগে, কৃষ্ণণখারা ততক্ষণ রংচঙে কাগজ-জড়ানো পাঁচন- 



৬২ অপরিচিত প্রতিবেশী 

বাড়িগুলা ফিরাইয়া থঘুরাইয়৷ নানাম্ ভঙ্গিমায় নর্তন করে। তারপর 
যশোদার কাছ থেকে বিদায় লইয়া তাহার অনতিদূরে একটা ফাকা 

জায়গায় গিয়া পৌছায় ; সেখানে প্রকাণ্ড ভিড়, লোক গিস গিস করে। 
পুর্ববাহ্নেই পুঁতির রাখা একটি কলাগাছে কৃ্চ-বলরাম ঠেসান দিয়া 
ড়া 'আর নাচিয়েরা বলয়াকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে থাকে। 

কিয়ৎক্ষণ পরে গালে চুণ-কালি মাথা এক ব্যক্তি হইটা দইয়ের তিজেল 
বাকে করিয়া আপিয়া ছেলেদের সঙ্গে রঙ্গরম জুড়িয়! দেয়; ছেলেরা 

দধিভাণ্ড দ্ু”ট উজাড় করিয়া ফেলে। তার পর সাদাটে মুখোস পরা 
দুইজন লোক রঙ্স্থলে হাজির হইয়া লম্ফঝম্প করি! ধুন্ধুমার 
বাধাইয়। তোলে । ছেলেদের পাচনির পিটুনির চোটে কিন্তু শীপ্রই 
তাহাদিগকে চম্পট দিতে হয়। সবশেষে কাগজের তৈরি একটি 
বিরাট আকারের বককে বহন করিয়া এক ব্যক্তি সেখানে আসিয়া 

হাজির হর, এটি বকান্তরের প্রতীক। বাহকটির মাথা পাখীটার 
পেটের প্রকাণ্ড ফুটার ভিতর দিয়া গলানো । “রাখাল” ছেলেরা এই 

বাহামান বকের উপর আচ্ছ৷ করির! পাচন-বাড়ির ঘ! লাগাইতে থাকে, 
অবস্ত বাহকটির মাথা বীচাইয়া। অকম্মাৎ লোকটি সুডুৎ করিয়! 
পার্থীটার ভিতরে ঢুকিয়া সজোরে হাত পা ছুঁড়িতে থাকে, এট। নাকি 

বকান্ুরের মৃত্যুর পূর্ববলক্ষণ। তখন কয়েকজনে পাখীন্ুদ্ধ তাকে 
বহিয়৷ লইয়া যায়। 

বকানুর বধের পাল! সারা হইবার পর লীতবাস্ভের 'আরাবে হেমস্তের 
আব্ছ! জ্যোন্নাপ্লাবিত মেঠো পথ অন্ুরণিত করিয়া সকলে ঘরে 

ফিরিয়া আসে। নাচিয়েরা এক উঠান স্থবেশ! পুরনারীর ভিড়ের ফাকে 
সারবন্দী হইয়া ছাড়াইয়া৷ যায়। আঙিনায় প্রোথিত একটি কলাগাছের 
চার এবং সপত্র বেণুপ্রশাখার নিকট মঙ্গল-ঘট মাথায় লইয়| ঈ্াড়াইয়। 



মণিপুরে “বকান্ুর বধ ৬৩ 

থাকে একটি লাবণ্যময়ী গৌরাঙ্গী কিশোরী । যশোদার ভূমিকা অভিনয়- 
কারিণী তরুণীটি ছেলেদের মাথায় তুলসীপাতা ছিটাইয়া দেয় এবং 
একটি কাসিতে অনেকগুলি ধূপকাঠি জালাইয়া হস্ত ছটি ছন্দাক্সিত 

করিয়। গোপালের নীরাজনা করে, আর তার পাশেই দাগায়মান৷ 
একটি যুবতী স্থুবলিত হস্তে চামর বীজন করে। সর্বশেষে এরা 
ছু'জনে ছেলেদের প্রসাদ খাওয়াইয়! দেয় । 

এই অভিনয়ের মধ্যে আস্তরিকতার ভাবটি হৃদয়কে বিশেষ ভাবে 

স্পর্শ করে। গোষ্ঠে যাইবার জন্ঠ ক্ষণ এবং কৃষ্ণসখাদের অধীরতা, 

গোপালকে গোচারণে যাইতে দিতে অনিচ্ছক মাতা বশোমতীর স্সেহাতুর 
মাতৃহৃদয়ের আকুলতা এবং গোপালের প্রতি তার অপরিসীম বাৎসল্য 

ইত্যাদির সুষ্ঠু অভিব্যক্তি দেখিয়৷ স্থানকাল ভুলিয়া! যাইতে হয়। 



হালামদেন কথা 

লুসাই পাহাড়ের পাদদেশে লঙ্গাই নামক এক জায়গায় আমি 
হালামদের সংস্পর্শে আসি, ইহার! পার্বত্য টিপরা জাতির শাখা- 
বিশেষ। ইহাদের আচার-ব্যব্ার, রীতি-নীতি সবই অদ্ভুত। বর্তমান- 
কালে বাঙালীদের সংস্রবে আসায় ইহারা কতকটা! সভ্য হইরাছে এবং 

নিজেদের প্রথাগুলি ক্রমশ পরিত্যাগ করিতেছে । 

হালামরা ছোট ছোট পাহাড় বা! টিলার উপর বাড়ী নির্মাণ করিয়া 
বাস করে। উচু বাশের মাচার উপর বাড়ীগুলি তৈয়ারি। ধাপ-কাটা 
গাছের গু”ড়িতে প্রস্তুত সি'ড়ি বাহিয়া৷ ঘরের বারান্দায় উঠিতে হয়। 
ঘরের ছাদ বাশ ও একরকম পাতায় ছাওয়৷। প্রত্যেক হালামের 

বাড়ীতে একখান্া৷ মাত্র ঘর থাকে। উহার একদিকে রন্ধনশাল। এবং 

আর এক দিকে পরিবারস্থ সকলের শুইবার স্কীন। মাচার নীচে শূকর 
কুকুট প্রতি গৃহপালিত পণুপক্ষীর আস্তান!। 

হালাম-পুরুষেরা সকলেই ধুতি ও জামা পরিধান করে। স্ত্রীলোকের! 
একখান। পাঁচ হাত ধুতি বুকের কাছে গেরো দিয়া পরে এবং আর 

একখানা ছোট চাদর কটিতে জড়াইয়া! রাখে, কেউ কেউ লম্থ! হাতাওয়াল। 
একরকম কোর্তাও গায়ে দেয়। বয়স্কা নারীরা হাটে সওদা করিতে 

যাইবার কালে মাথায় পাঁগড়ি বাঁধিয়া থাকে । 

অলঙ্কারের মধ্যে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ইহাদের কর্ণভূষণ। 
হালাম নারীদের এক এক কানে ছুইটা করিয়া ছিদ্র দেখিতে পাঁওয়! 
যায়। কানের উপর দিককার ছিদ্রটি ছোঁট, কিন্ত তেলোর ছিত্রটি মস্ত: 
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বড়। রূপা দস্তা অথব! টিনের তৈয়ারি একটা অলঙ্কার কানের উপরিভাগে 
পরানো থাকে, আর তেলোর ছিদ্রের ভিতর আন্দাজ ছুই ইঞ্চি ব্যাসের 
একটা গোল রূপার চাকৃতি লটকানে! থাকে । এই গহনার দরুন 

হালাম নারীদের কানগুলি ভারি বিশ্রী দেখায়। প্রত্যেক হালাম নারীই 
রূপার তৈরি এক প্রকার হার এবং কীচ, গিপ্টি, কুঁচ ইত্যাদির মালা; 
গলায় পরে। অবস্থাপন্ন নারীরা টাক! আধুলি এবং সিকিতে কৌড়া। 
বসাইয়া হাররূপে গলায় পরিয়া৷ থাকে। বাহুতে কোনে! গহনা পরিবার 
রেওয়াজ ইহাদের নাই। ইহারা কেশে এবং কর্ণভূষণে বনফুল পরিতে 

বড়ই ভালবাসে । যুবতীরা বনফুল দিয়া একে অপরের কেশবিভ্তাস করিয়! 
দেয়। হালাম-পুরুষদের কানে পিতলের অঙ্গুরীয় এবং গলায় তুলসীর মালা । 

হালাম স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা৷ সকলেই মগ্ধ এবং ধূমপানে আসক্ত । 
ইহাদের হু'কাগুলি অদ্ভুত ধরণের । মোটা! একটা বাশের চোঙের ফুটার 
মধ্যে সক আর একটি চোষ বপানো থাকে । এ ছোট চোডটির উপর 
কলিক। বসাইয়৷ তাহারা ধূমপান করে । 

ভাত পচাইয়। ইহার! মদ তৈয়ার করে। পাল! করিয়। এক এক দিন 

এক এক বাড়ীতে মদ প্রস্তত হয়। বাড়ীর উঠানের মধ্যে মগ্ঘপূর্ণ 
বড় বড় মুৎপাত্র বসানে। থাকে এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলে সেগুলার চারিদিকে 
মগুলাকারে বসে ও একটা সরু বাশের নল মৃৎপাত্রের ভিতর ঢুকাইয়! 
মগ্ধপান করে। মদ খাইবার সময় কথা বল! কিংবা! বা হাত দিয়! 
নল ছোঁয়া! ইহারা মহা! দুষণীয় বলিয়া মনে করে। কচি কচি ছেলে- 
মেয়েদের পর্যন্ত মদ চাখিতে এবং ধূমপান করিতে দেখ যায় । 

শূকর এবং কুন্তুট-মাংস ইহাদের অতি প্রিয় খাগ্ভ। কলাগাছ 

টুকর! টুকর। করিয়। কাটিয়া বেত ও মরিচ-চুর্ণ সংযোগে ইহারা এক 
অপূর্ব ব্যঞ্জন রান্না করে। ইহারা কাচা মাংস মরিচ-চুর্ণের সহিত, 

৫ 
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ছেঁচিয়া এবং আগুনে পোড়াইয়৷ খাইতে খুব ভালবাসে । খাওয়ার 
পর কাহারও পাতে কিছু উদ্ব.ভ্ত থাকিলে পরিবেশনকারিণী তাহ। তুলিয়া 

লইয়। যায় এবং অপরকে তাহা পরিবেশন করে। খাওয়া-দাওয়া চুকিলে 
একখানা কাপড় দিয়া উচ্ছি্ই ঝাড়িয়! মাচার নীচে ফেলিয়া দেয়। 

ইহাদের মধ্যে খাওয়ার পর আচাইবার রেওয়াজ নাই। 
হালাম যুবক-যুবতীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা প্রচলিত আছে। 

বিবাহের আগেই তরুণ-তরুণীদের মধ্যে প্রণয় হইয়া থাকে। গভীর 

রজনীতে বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইলে পর প্রণয়ীর। নিজ নিজ প্রণয়িনীর 
সহিত দেখ করে। আগেকার দিনে হালাম যুবকেরা মাথায় দীর্ঘ 

কেশ রাখিত। তখন প্রণয়িনীরা বাঁশের কাকই দিয়! তাহাদের মাথার 

চুল আ্বাচড়াইয়া খোঁপা বীধিয়া দিত। বিবাহের আগে বরকে কনের 

বাপের বাড়ীতে পাঁচ বছর জন খাটিতে হর। এই পাঁচ বছর বর- 

কনে স্বামী-্ত্রীর মত একত্রে বাস করে। খাটুনির মিয়াদ ফুরাইলে 
বরের পিতা মগ্তসহ ( কমপক্ষে বারো! কলম) কনের পিতার বাড়ীতে 

আসিয়া হাঞ্জির হয়। সেখানে সকলে মিলিয়া মদ্ধপান করে। মগ্ভ- 

পাত্রসমূহের নিকটে একট! থালার উপর কিছু তুলা বিছানো থাকে । 
কনের জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় ভাইয়ের! ইচ্ছামত টাকা, আধুলি সিকি ইত্যাদি 
'ধী থালার উপর রাখেএ সমস্ত কনের প্রাপ্য । কনের বাপের 
বাড়ী হইতে বর-কনেকে এক সঙ্গে কনের মামার বাড়ীতে যাইয়। 

কিছুক্ষণ থাকিতে হয়। তারপর বরের বাপ বরকন্তাকে লইয়া বাড়ীতে 
চলিয়া আসে । বিবাহের পর তিন দিন পর্য্যন্ত কনের পক্ষের বাপের 

বাড়ীর কাহারও মুখদর্শন করা না কি মহাপাপ । 
বর জন খাটিতে রাজী না হইলে কনের পিতাকে তাহার ষাট টাকা পণ . 

দিতে হয়। মেয়ের অমত থাকিলে বাপ-মা জোরজবরদস্তি করিয়া 
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তাহার বিবাহ দিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে সময় সময় বিবাহচ্ছেদ 

হইয়া থাকে। পরম্পরের মনোমালিন্তের দরুন স্ত্রী যদি ম্বামীর ঘর 
ছাড়িয়া চলিয়া আসে তাহা হইলে স্বামীর নিকট সে ষাট টাকা দাবি 
করিতে পারে । 

অন্তান্ত পাহাড়ী জাতির মত ইহারাও জুম কৃষি করে। প্রথমে 
পাহাড়ের উপরকার জঙ্গল পোড়াইয়া দা দিয়া মাটি কোপাইয়৷ হরেক 
রকম তরিতকারীর বীজ একসঙ্গে বপন করে। তারপর প্রথম বৃষ্টিপাতের 

সঙ্গে সঙ্গেই ধান্ত রোপণ করে। ধান্ত এবং কার্পাস ইহাদের প্রধান 
উৎপন্ন দ্রব্য। পাহাড়ের উপর প্রত্যেকেরই এক একখান করিয়া ছোট 
ঘর থাকে। সেগুলিতে তাহার৷ ধান্ার্দি গোলাজাত করিয়া রাটধে। 

হালাম নারীরা খুব পরিশ্রমী । কৃষিকা্ধ্য হাট-বাজার ইত্যাদি 
বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকেরাই করে। ইহাদের মধ্যে “জুমের গান” নামক 
এক শ্রেণীর সঙ্গীত প্রচলিত আছে। ক্ষেত্রে কাজ করিবার সময় 

নত্রীলোকের! সুর করিয়া! জুমের গান গাহিয়! থাকে। 

পোশাক-পরিচ্ছদ কিংব! ঘর-গৃহস্থালির দরকারী আসবাবপত্রাদির জন্য 

ইহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। প্রত্যেক হালামের বাড়ীতেই 

চরকা ও তাত আছে। নিজেদের আবশ্তক বন্াদি হালাম-নারীর। 

নিজেরাই বুনিয়! থাকে। স্চীশিল্পেও ইহাদের বিশেষ দক্ষতা আছে। 
হালাম-নাগীর। এক মুহুর্তও আলন্তে অতিবাহিত করে ন1। 

বাশ ইহাদের বিশেষ একটি দরকারী জিনিষ । বাশ হইতে বেত 
তুলিয়৷ তাহা দ্বারা ইহার! এক ধরণের টুকৃরি তৈয়ারি করে। সেগুলিকে 
বলে চচাম্পুই”। ওগুলিতে তরিতরকারী ভরিয়া লইয়! হালাম-নারীর! 
বাজারে বিক্রয় করিতে যায়। মাছর, দোলনা, কাকই ইত্যাদি আরও 
নান! জিনিষ ইহার! বাশ দিয়! তৈয়ার করে। 
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প্রত্যেক হালাম বস্তিতেই একজন গ্াালিম' বা গ্রামপ্রধান এবৎ 

তাহার একজন সহকারী থাকে । গালিমের সহৃকারীকে “গাবুর বল! 
হয়। গ্রামের লোকদের ছোটখাটো অপরাধের বিচার ইহারাই করিয়া 

থাকে। গ্রাম্য পঞ্ণয়েতের সম্মতি ছাড়া কিন্তু ইহারা কাহাকেও দণ্ড 
দিতে পারে না। গগালিম' ও "গাবুর কোনে সামাজিক অপরাধ করিলে 

গ্রামবাসীরা সকলে একমত হুইয়া তাহাদের জরিমানা! করিতে পারে । 

হালামরা৷ ভূতপ্রেত এবং উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। 
ইহাদের ভিতর কতকগুলি কুসংস্কার প্রচলিত আছে। কেহ রোগাক্রান্ত 
হইলে ইহারা মনে করে যে, লোকটির উপর ভূতের আবেশ হইয়াছে । 

তাই, ভূত ছাড়াইবার জন্য ওঝাকে ডাকাইয়! আনা হয়। ওঝাকে 
ইহার! “অচাই” বলে। “চাই, আসিয়৷ রোগীর নাড়ী টিপিয়া বলে, 
তাহার উপর অমুক ভূতের জিউস 

অমুক জিনিষ চাহিতেছে। “অচাই”য়ের কথামত ভূতকে তাহার প্রাধিত 
জিনিষ দেওয়া হয়, একবারে ফল না! হইলে, চুক তিন বার ওরূপ 
করা হয়। 

তিন বছর বয়সের সময় ছেলেমেয়েদের কর্ণবেধ কর! হইয়। থাকে; 

কর্ণবেধের সময় গুরুজনের! তাহাদিগকে চরকায় কাটা সুতা ও চাউল 

মাথায় দিয়! এবং মুখে একটু নুন দিয়া আশীর্বাদ করে। 

কেহ মরিলে পর ইহার! কতকগুলি বাজ বাজাইয়া প্রতিবেণীদিগকে 
জানায় । তখন প্রতিবেশীর স্ত্রী-পুরুষ সকলে মৃতব্যক্তির বাড়ীতে আসিয়া 

জমায়েৎ হয়। মেয়েরা সকলেই আচল ভরিয়া ফুল লইয়া আসে। 
শবদেহটিকে গরম জলে ন্নান করাইয়া রাখা হয় এবং ছুইটি টাকা 

দিয় তাহার ছই চোখ ও লাল রঙের সুতা দিয়! মুখের ছিদ্র ঢাকিয়া 
দেওয়া হয়; মেয়েরা! সকলে মিলিয়া শবদেহটিকে ফুল দিয়! সাজায় 
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এবং নিজেরাও কানে ফুলের ছুল পরে । বয়স্কা নারীর। বিড়বিড় করিয়। 

কতকগুলি কথ! আওড়াইয়! মৃতদেহটির উপর পান-সুপারি রাখে, ভার- 

পর শবদেহটির নিকট প্রণতি করিয়া! স্ত্রীপুরুষ পরস্পর পরস্পরের হাত 
ধরাধরি করিয়া৷ বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে 

অনেকগুল! ঝাজ ও ঢোলক বাজিতে থাকে এবং স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিক। 

সকলে মিলিয়! মগ্ধপান সুরু করে। নৃত্য শেষ হইলে একজন বয়স্কা 
নারী সকলের মাথায় কিছু কিছু তেল মাখাইয়৷ দেয়। 

এই সমস্ত অনুষ্ঠান সমাধ। হইলে শবদেহটিকে আপদমস্তক বন্ত্রাবৃত 

করিয়। ঘর হইতে বাহির করিয়া আন! হয় এবং বাশের তৈরি সুন্দর 

নদীতীরস্থ সৎকারভূমিতে লইয়া যাওয়। হয়। স্ত্রীলোকের! টুকৃরিতে 
করিয়া মগ্ঘ, পুষ্প, ভাত, সিদ্ধ-করা কুকুটমাংস, কদলী, পান-নুপারি 

এবং একটি জীবন্ত কুক্কুটশাবক লইয়া শবের অনুগমন করে। দাহকার্ধ্য 

সমাধা হইলে মগ্ধ ও কুক্ুটমাংসাদি মৃতব্যক্তির উদ্দেস্তে নিবেদন 

করিয়। সৎকারভূমিতে রাখিয়া! কুকুটশাবকটিকে সে জায়গায় ছাড়িয়া 
দেওয়া হয় ও একটি গাছের ডাল মাটিতে পুঁতিয়া তাহাতে মৃতের 

“চাঁম্পুই” এবং একটি পাখ। বীধিয়া রাখা হয়। সংকারাস্তে বাড়ী 

ফিরিবার সময় সকলকেই একজাতীয় গাছের ডাল ভাউিয়া বা হাতে 

করিয়া লইতে হয়, শেষে একই জায়গায় সবাইকে সেগুলি ফেলিয়া 

দিতে হয়। 

পরদিন মৃতব্যক্তির বাড়ীতে পুজা হয় এবং “অচাই” তুলসীর জল 
ছিটাইয়। ঘর শুদ্ধ করে। 

ইহাদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর মানুষ চিল কিংবা! ঘুঘুপাখীর উপর চড়িয়! 
স্বর্গে যায় এবং সেখানে তার পাপ-পুণ্যের বিচার হয়। | 
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কলেরা রোগে কাহারও মৃত্যু হইলে হালামর! তাহার মৃতদেহ দাহ 
করে না--কপালে আগুন ছোয়াইয়! মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে। 

ইহার! বহু দেবদেবীর পুজা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে “তুইরেংপা,, 
“তুইছুৎপাঁ,, “শিবরাই” প্রভৃতি প্রধান। তা' ছাড়! ভূতপ্রেত এবং 

উপদেবতাদির পুজাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, ভূতপ্রেতাদির 
পুজা! উপলক্ষ্যে ইহার শুকর বলি দেয়। . 
“খলাইরই” পুজা ইহাদের সকলের চেয়ে বড় পুজা। হালামরা 

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমভাগে এই পুজা করিয়া থাকে। ইহাদের মতে 
অগ্রহায়ণ মাস বৎসরের প্রথম মাস। 

বাড়ীর উঠানের মধ্যে খানিকটা জায়গ! সাফ. করিয়। লইয়া কতকগুলি 
বংশখণ্ড মাটিতে পুঁতিয়। সেগুলির গায়ে আড়াআড়িভাবে আরও কতকগুলি 
বংশখও্ বীধিয়। রাখা হয় এবং তছুপরি খানকতক তাতে-তৈরি 

কাপড় বিছাইয়া রাখা হয়। বীশগুলির গায়ে গুটিকতক সুল্সাগ্র 
মন্ভপূর্ণ বংশখণ্ড হেলান দেওয়া থাকে । বাশগুলিকে ইহারা টাচিয়! 
ছুলিয়। খুব সুন্দর করিয়। রাখে । ণঅচাই” ফুল-পাতা-বাধা একগাছি 
চরকায় কাট! লম্বা স্থৃতা মাথায় জড়াইয়। বিড়-বিড় করিয়া মন্ত্র আওড়াইতে 
থাকে এবং এক একটি বাশ কাটিয়। ভিতরক্গার মদ মৃত্তিকায় 

প্রোথিত বংশখগুগুলির উপর ঢালিয়। দেয়। “অচাই”য়ের সঙ্গে সঙ্গে 
আরও কয়েকজন মাথায় সুতা বীধিয়! পুজাস্থানের নিকটে ঘুরিতে 

থাকে। 

বংশখগ্ুগুলির সাম্নে একটি বুক্ষপত্রে কিছু চাল রাখিয়া দেওয়' 

হয়, ইহাই তাহাদের নৈবেগ্য। “অচাই” এই নৈবেদ্তের উপর কু্ধুট 

বলি দেয়। পুজ! শেষ হইলে, চাল এবং কুন্ধুটের রক্ত একত্র করিয়! 
মাখানো হয়। এই পুজা উপলক্ষ্যে আন্দাজ পঁচিশ-ত্রিশটা মোরগ বলি 
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দেওয়া হুয়। পুজাস্থানের নিকটেই একটা কড়াইয়ে কুন্ুটগুলা সিদ্ধ 
হইতে থাকে । 

বাহিরের অনুষ্ঠানাদি শেষ হইলে “'অচাই দাঁ-হাতে ঘরের ভিতরে 
আসিয়। ঢোকে। মেঝের উপর তগুলপুর্ণ একটি মৃৎপাত্র বসানে। থাকে, 

এই পাত্রটির কাছে কিছু তুলাও বিছানে! থাকে। এখানে কুন্কুটগুলিকে 
জবাই কর! হয়। “অচাই” প্রথমে কুক্ুটগুলির গলার অর্ধেক কাটিয়! 
ফেলে, তারপর কুন্কুট-রক্ত দ্বারা তুলা ভিজাইয়া লয় এবং একট! 
পাত্রে খানিকটা রক্ত রাখিয়] দেয়। শেষে দ1.দিয়! কুন্ধুটগুলির পেট 

ফুঁড়িরা ভিতরে কিছু জল ঢালিয়৷ দেয় এবং নাড়ি-ভূ'ড়ি টানিয়। 
বাহির করে। 

এর প্র ছুইটি মগ্তপূর্ণ মৃৎপাত্রের সাম্নেও কুন্ুট জবাই কর! 

হয়। তখন সকলে সার বীধিয়া বসে এবং একজন একটি বাশের চো 
উপুড় করিরা প্রত্যেকের হাতে একটু একটু মদ ঢালিয়া দেয়। ওই 

মদ প্রথমে মাথায় ঠেকাইয়া শেষে খাইতে হয়। অতঃপর সকলকে 

এক এক পাত্র মদ দেওয়া হয়। তখন সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠে 

“চুবাই” “চুবাই” ( নমস্কার নমস্কার ) এবং মদ্যপান সুরু করে। মদ খাওয়। 
শেষ হইলে একটি যুবতী সকলকে পান পরিবেশন করে। 

যাহার বাড়ীতে পুজা সে সেইদিন গ্রামের লোকদের এক বিরাট 

ভোজ দেয়। দ্িপ্রহরে খাওয়া-দাওয়ার পর পুনরায় মগ্কপান নুরু হয় 

এবং পরদিন দুপুর রাত পর্যন্ত পুরাদমে মদ খাওয়। চলিতে থাকে । 

পুজার পরদিন ইহাদের নাচিবার পালা। প্রথমে গ্ালিম” মাথায় 
একটি পাগড়ি বাধিয়া বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাচিতে আরম্ভ করে। 
অপর ছুই ব্যক্তি ছইটি বাগ্ধন্ত্র বাজাইতে থাকে আর সকলে মিলিয়া বিষম 

হল্পা জুড়িয়। দেয়। গালিমের নৃত্য শেষ হইলে অচাইকে নাচিতে হয় । 



৭২ অপরিচিত প্রতিবেশী 

অচাইয়ের সঙ্গে এক বুড়ী একথান। রঙিন কাপড় ওড়নার মত কাধের 
উপর ফেলিয়া নৃত্য করে। খলাইরই বা বাধিক পুজার সময় যুবতীদের 
নাচিবার রেওয়াজ নাই, কিন্তু অন্তান্ পূজা-পরব উপলক্ষ্যে তাহারা নৃত্য 
করিয়া! থাকে। 

প্রত্যেক হালাম বস্তিতে সার্ধজনীন পুজার জন্ত নিবিড় জঙ্গলের 
ভিতর একটি ঘর থাকে। সেইটির নাম “বারেইন”। সকলে মিলিয়া 
ঠাদা করিয়। এঁ ঘর তৈয়ার করে। ফাল্গুন মাসে হালামরা “বারেইনে'র 

চারিধারের জঙ্গল সাফ করে এবং ঘরের ভিটার মাটি কাটিয়া! কতক- 
গুলি টিবি তৈরি করিয়া সেগুলির গায়ে তুল আর চরুকায় কাটা 

সুতা বাধিয়। রাখে। 

হালামদের সবগুলি পুজার অনুষ্ঠানাদি অবিকল একই ধরণের । 
তবে কোনো কোনো পুজায় একটু-আধটু ইতরবিশেষ যে নাই তেমন 
নহে। আজকাল হিন্দুদের অনেক পৃজা-পদ্ধতি ইহারা গ্রহণ করিতেছে । 



বড ঘা কাছাড়ী 
“রং, কামরূপ প্রভৃতি জেলায় যে একটি আদিম জাতি অসমীয়াদের 

নিকট কছাড়ী এবং বাঙালীদের নিকট কাছাড়ী নামে পরিচিত, তাহাদের 
আসল নাম বড জাতি। তাহাদের মধ্যে যে-ভাষা প্রচলিত, তাহারও 

নাম বড় বা বড ভাষা। আসাম-বেঙ্গল রেলপথে ধাহারা লামডিং 

পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন ডাওতুহাজা, 

মাহুর, মাইবং প্রভৃতি ষ্টেশনে কতকগুলি পাহাড়ী নরনারী ফলমূল 
বেচিতে আসে। পুরুষদের মাথায় দীর্ঘকেশ, কানে অনেকগুল৷ 

তামার আছুটী পরানো, তাহাতে বনফুল গৌঁজা। স্ত্রীলোকদের মাথার 
সামনের দিকটা! কামানো, গলায় পশুর হাড়, পুতি, কড়ি প্রভাতির 
মালা, পরনের অপ্রশস্ত নোংরা বন্ত্রখগটি দিয়া হাটু পর্য্যস্তও ঢাকা 
পড়ে না । কাছাড় জেলার পার্বত্য অঞ্চলে প্রধানতঃ ইহাদের বাস। 
ইহারা নিজেদের ডিমাশ! নামে পরিচয় দেয়। আসামের ইতিহাস 
আলোচন। করিলে দেখ! যায় যে, অতীতে আহোমদের সঙ্গে লড়াইয়ে 
হারিয়। এক দল কাছাড়ী নিজেদের বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়। ব্রহ্মপুত্রের 

দক্ষিণ অঞ্চলে ডিমাপুরে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করে। ডিমাশার! সেই 
দেশত্যাগী কাছাড়ীদেরই বংশধর । সমতলবানীদের নিকট অবশ্ঠ ইহার! 
বড়দের স্তায় কাছাড়ী নামেই পরিচিত |” * 

দরং জেলায় যে-সমস্ত বড় বা কাছাড়ী বাস করে, তাহাদের 

বন্তিগুল! বেঙ্গায় নোংরা, অপরিচ্ছন্ন। বাড়ীগুলি খুব ছ্েষার্চেষি ভাবে 

সঃ বিচিত্র মণিপুর পৃঃ ৯২ 
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অবস্থিত। প্রত্যেক কাছাড়ী গৃহস্থই অনেকগুল৷ শূকর এবং অন্তান্ঠ 
পণ্ড পোষে। ইহাদের মুত্রপুরীষের ছুর্গন্ধে কাছাড়ী গ্রামসমূহ চব্বিশ 
ঘণ্টা ভরপুর থাকে। কাছাড়ীর৷ বাড়ির চতুষ্পার্থ্ে গভীর খাল খনন 
করির! তাহার পাড়ে ইকড় এবং বাঁশ দিয়! মজবুত বেড়া তৈয়ার করে। 
ইহার! প্রায় সকলেই গুটিপোকার চাষ করে। ইহাদের তাতগুলা 
খুব সাদাসিধা ধরণের । কাছাড়ী-গৃহিণী এবং পরিবারের বয়স্থা মেয়েরা 

গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে কাপড় বোনে। মেয়েরা 
অবসর সময়ের বেশীর ভাগই বন্ত্রবয়নে ব্যয়িত করে। অন্তান্ত গৃহকশ্শ 

অবহেলা না করিয়াও তাহার! পারিবারিক আয়বৃদ্ধি বমি সক্ষম 

হয়। ধানের বীজও মেয়েরাই বুনিয়া থাকে। ূ 

কাছাড়ীরা৷ নারীদের যথেষ্ট সম্মান করে, পরিবারে মাতা এবং জায়া 
গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিতা। কাছাড়ী পুরুষ নিজের স্ত্রীকে বীতিমত 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, একথ! বলিলে অতিশয়োক্তি করা হয় না। কি 

কুমারী অবস্থায়, কি বিবাহিত জীবনে, সকল সময়েই কাছাড়ী মেয়ের৷ 

প্রচুর স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে, কিন্ত তাহারা সাধারণতঃ এই 
স্বাধীনতার অপব্যবহার করে না। সতীত্বের মর্য্যাদাোবোধ ইহাদের 

পুরামাত্রায়ই আছে। কাছাড়ীদের সামাজিক ব্যবস্থা 'ন্গসারে নরনারী 

মাত্রেই সংযত জীবন যাপন করিতে বাধ্য । কাছাড়ী কুমার-কুমারীদের 

মধ্যে অবৈধ প্রণয়লীলার কথা যে কখনও শোনা যায় ন। তেমন নহে, 

কিন্ত তাহা! লোকচক্ষুর অস্তরালে অতি সঙ্গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। দৈবাৎ, 

তাহা জানাজানি হইয়া পড়িলে প্রণক্িধুগল সমাজের কলঙ্কত্বরূপ বিবেচিত 

হয় এবং তাহাদের লজ্জার অবধি থাকে না। এরপ ক্ষেত্রে সমাজের 

মাতব্বরদের ব্যবস্থা অনুসারে ইহাদের পরস্পরকে বিবাহবন্ধনে আবন্ধ হইতে 
হয়, কিন্তু ইহাতে মেয়েটির বাপমায়ের আপত্তি থাকিলে, তাহার 
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প্রেমাম্পদের নিকট হইতে কুড়ি হইতে পঁচিশ টাকা পর্য্স্ত জরিমান৷ 

আদায় কর হয়। মেয়েটির গর্ভ উৎপন্ন হইলে কিন্থ ইহাদের পরস্পরকে 

পরিণীত হইতেই হয় । 

কাছাড়ীদের অন্ঠতম জ্ঞাতি গারোরাও নারীর সতীত্বকে অতি উচ্ছে 

স্থান দিয়া থাকে। আগেকার দিনে গারোদের সমাজে ব্যভিচারী 

নরনারীর জন্য যে কিরূপ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল তাহা ভাবিলে 

গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়। সেকালে ব্যভিচারী গারো পুরুষকে 

হয় ক্ৃতদাসরূপে বেচিয়া ফেলা হইত, নতুবা তাহাকে হত্যা কর! হইত । 

ব্যাভিচারিণী নারীর কানের তেলে! কাটিয়! ফেল! হইত, তাহার পোশাক- 
পরিচ্ছদ টরুকর! টুকরা করিয়া ছিড়িয়! ফেল! হইত, প্রতিবেশীদের 

ভত্সনায় তাহার জীবন ছুর্ভর হুইয়া৷ উঠিত, এবং দ্বিতীয় বার অবৈধ 

প্রণয়ে লিপ্ত হইলে তাহার পক্ষে মৃত্যুদণ্ডের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া 
অসম্ভব ছিল । 

নাগ। পাহাড়ে সেম! নাগা নামে একটি আদিম জাতি বাস করে। 

বৃতান্তিক ডক্টর হাটনের গবেষণার প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহারা নাগ! 
পাহাড়ের বাসিন্দা আঙ্গামী, আও, লোট৷ রেঙ্গম৷ প্রভৃতি নাগাদের স্বজাতি 

নহে। তীহার সিদ্ধান্ত এই যে, সেমার! “বড জাতির সহিত সন্বন্বযুক্ত 

এবং কাছাড়ী ও গারো এই উভর জাতির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় । সেম। 

মেয়েরাও কাছাড়ীদের স্যার সতীত্বের মধ্যাদাবোধ সম্বন্ধে সচেতন । 

ইহাদের প্রতিবেণী আও প্রভৃতি অন্তান্ত নাগা-সন্প্রদায়ের নিকট 
সতীত্বের মূল্য তে! এক কাণাকড়িও নহে। সমর্থ যুবতী অবিবাহিতা আও 

মেয়ের! রাত্রিবেলায় আলাদা একটি ঘরে তিন চার জনে একত্রে শয়ন 

করে। যুবকেরা মোরাং হইতে সেখানে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে 

মিলিত হয়। প্রত্যেক মেয়েরই গণ্ডা গণ্ডা প্রণয়ী থাকে, বটে অবন্থয 
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একসঙ্গে সে একাধিক প্রণয়ীকে নিজের কাছে ঠাই দেয় না। এইরূপে 

যৌবনোদগমের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যভিচারের শোতে গা ভাসাইয়া দিবার 

ফল এই ছাড়ায় যে, বিবাহিত জীবনেও বারবনিতাদের সঙ্গে ইহাদের 

বড়-একট! প্রভেদ থাকে না। 

এই অবৈধ এবং অবাধ সংসর্গ কিন্তু ইহাদের নিকট দুষণীয় বলিয়া 

গণ্য নহে, এবং সেজন্ত কোনো! সামাজিক শান্তির ব্যবস্থাও ইহাদের 

নাই। লোটা নাগাদের রীতিনীতি আলোচনা করিলে মনে হয় যে, 

ছনিয়ার বহু আদিম জাতির স্ঠায় একদ! ইহাদের সমাজেও যৌথ বিবাহ 

প্রচলিত ছিল। কোনে! লোটা-পুরুষ যখন দিনকতকের জন্য বাটা 

হইতে অন্তত্র যায়, তখন সে তাহার ভাইদের তাহার অনুপস্থিতিকালে 

নিজ পত্বীর পতিত্ব করিবার অনুমতি দিয়া যায়। কোনে। ব্যক্তির 

মৃত্যুর পর, তাহার বিধবা স্ত্রী তাহার ভাইয়ের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। 

রেঙ্গমা৷ নাগাদের প্রথা ইহার চেয়েও খারাপ । কিন্ত সেম! নাগাদের মধ্যে 

অবৈধ সঙ্গম তো! দুরের কথা “বিবাহের পূর্বে কোনে। যুবক কোনো যুবতীর 
গায়ে হাত দিলে পথ্যস্ত তাহাকে জরিমানা দিতে হয়।” অবিবাহিতা 

সেমা মেয়েদের উপর কড়া নজর রাখা হয় | কাছাড়ীদের ন্তায় 

সেম! মেয়েরাও পিতার ন্সেহ্, স্বামীর ভালবাসা এবং ছেলেদের শ্রদ্ধাভক্তি 

অপর্ধ্যাপ্ত পরিমাণেই পাইয়! থাকে । ভবিষ্তৎ জীবনে অধিকাংশ বালিকাই 

সুগৃহিণী ও সুমাতা৷ বলির পরিচিত হয়। সেমারা বহু বিষয়ে প্রতিবেশী 

নাগাদিগকে অনুকরণ করিয়াছে, কিন্ত দাম্পত্য ব্যাপারে একনিষ্ঠতা 

সম্বন্ধে নিজেদের জাতীয় মহাম্ আদর্শ আজ পর্য্যস্ত তাহাদিগকে সপথে 

রক্ষ। করিতে সক্ষম হইয়াছে । 
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অন্ঠান্ত আদিম জাতির স্তায় কাছাড়ীদেরও “তিলগাছ” “কুমড়া” 
বাঘ” প্রভৃতি বহু টটেম (0051) আছে। স্তন্মধ্যে কেবলমাত্র 

বাঘ ছাড়া আর কোনে! টটেমের প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শন 

করিবার রেওয়াজ তাহাদের মধ্যে নাই। কোথাও কোনে বাঘ মরিয়াছে, 
জানিতে পারিলে “মসা-আরই” বা ব্যাত্র-গোষ্ঠীর অন্তভূুক্ত লোকেরা 
এক জায়গার জড়ো হইয়! মড়াকান্ন! জুড়িয়া দেয়। কান্নাকাটি শেষ 
হইলে ঘরের মেঝে প্রভৃতি গোবর ও কাদাজল দিয়া নিকাইয়া ফেলে 

এবং ব্যবহার-করা মাটির বাসন-কোসন ভাঙিয়া চুরিয়! ফেলিয়! দেয় । 
বাঘমহাশয়ের৷ কিন্তু তাহাদের জ্ঞাতিবর্শকে তিলমাত্রও খাতির করিয়া 

চলেন কিংবা বাগে পাইলে ঘাড় মটকাইতে কম্গুর করেন বলিয়া 
শোনা যায় না। পিতার মৃত্যুর পত্র বড় ছেলে সম্পত্তির ভার 

গ্রহণ করে। ছেলের! সাবালক হইয়! বিবাহাদি করিলে পর, 
পরস্পরের মধ্যে বিষয়-সম্পর্ভি ভাগ-বীটোয়ারা করিয়া লইয়া আলাদা 
হুইয়! যায় | 

কাছাড়ীদের বিশ্বাস,_সমগ্র বিশ্বত্রহ্মাড অসংখ্য 'মোদাই” বা অদৃশ্ত 
ভূতযোনি-দমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। পাছে ভূতের! তাহাদের অমঙ্গল 
ঘটায় এই ভয়ে তাহারা সর্বদাই শঙ্কিত। কেহ পীড়িত হইলে 

ইহারা মনে করে যে, রোগগ্রন্ত লোকটির উপর “মোদাই” ভর করিয়াছে। 

শূকর ছাগল ইত্যাদি বলি দিয়া মোদাইগুলাকে খোশ-মেজাজে রাখাই 
ইহাদের ধর্্ীনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ । 

ইহাদের ছুই প্রকার দেবতা আছে,-(১) গৃহদেবত। (২ ) 
গ্রামদেবতা। ইহাদের প্রধান উপান্ত গৃহদেবতার নাম 'বাতাউ”, “সি” 
নামক বুক্ষবিশেষ তাহার প্রতীক । কাছাড়ীদের গৃহ-প্রাঙ্গণে বেড়া-দিয়া 
ঘেরা সিজু গাছ দেখিতে পাওয়! যায়। আধিব্যাধি এবং মড়ক 



৭৮ অপরিচিত প্রতিবেশী 

ইত্যাদি সর্ববিধ দৈবছৃব্বিপাকের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেস্তে 
ছাগল, শুকর, মোরগ, কদলী, পান-ন্থপারি প্রভৃতি বিবিধ উপচারে 
বাতাউকে খুশী রাখা হয় । বাতাউর পত্বীর নাম “মাইনাও | ইনি 
হইতেছেন ধান্ত-ক্ষেত্রের রক্ষাকত্রী। মাইনাও ঠাকুরাণীর মুরগীর ডিমের 

উপর প্রবল আসক্তি এবং এ জিনিষটি তিনি কাছাড়ী ভক্তদের নিকট 

হইতে প্রচুর পরিমাণেই পাইয়া থাকেন। গারোরা পিজুগাছকে 
পূজা করে না৷ বটে, কিন্তু গাছটিকে তাহার! শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিয়া থাকে । উহা! তাহাদের নিকট “শিশু গাছ নামে পরিচিত। 

কাছাড়ীদের গ্রামদেবতাদের অধিকাংশই পৌরাণিক হিন্দ দেবদেবী; 
যথা- _বুড়। মহাদেও ( মহাদেব ১, জলকুবের, রাম, কুষ্ণ ইত্যাদি। বৎসরে 

তিন বার ধান্তসংগ্রহের কালে ইহার! তিনটি বড় রকমের পুজান্নষ্ঠান করিয়। 
থাকে। কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিলে উক্ত রোগের ভূতকে 

তাড়াইবার উদ্দেশ্তে তাহার! ধুমধাম সহকারে মরৎ পুজা নামে আর একটি 
পুজার আয়োজন করে। ইহাদের পৃজাপর্ধের অনুষ্ঠানাদি দেউড়ি বা 
দেওধাইদের ছার! সম্পাদিত হয় । ছুভিক্ষ মড়ক ইত্যাদির প্রাহর্ভাবকালে 

কিন্ত, “দেওধানী” নামক এক শ্রেণীর ভূতাবিষ্ট স্ত্রীলোক্দ্বার। বিশেষ 
একটা পুজা অনুষ্ঠিত হয়। ওঝা বা ওঝাবুড়া নামক আর এক শ্রেণীর 

লোকের নাকি শঙ্খ, কড়ি প্রভৃতির সাহাষ্যে গণন1 করিয়া ভবিষ্যতের 

শুভাগুভ বলিয়া দিতে পারে । 

হিন্দুদের ন্তায় কাছাড়ী জননীরাও সন্তানের জন্মদান করিবার 
পর একমাস কিংবা দেড়মাস কাল 'অগুচি থাকেন। অশৌচ 

অস্তে গায়ে 'শাস্তিজল” ছিটাইয়া “দেউড়ি” তাহাকে পরিশুদ্ধ 
করেন। 

আগেকার দিনে প্রায়ই কাছাড়ী যুবকেরা মেয়েদের হরণ করিয়! 
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লইয়া গিয়া বিবাহ করিত। * আজকাল এই প্রথা একপ্রকার লোপ 
পাইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। এখন কোনে! কোনে ক্ষেত্রে অবস্ত 
যুবকেরা নিজেরাই উদ্ভোগী হইয়া নিজেদের বিবাহ্-ব্যাপার সম্পন্ন 
করে। কিন্ত অধিকাংশ স্থলেই ছেলে যৌবনে পা দিবামাত্র বাপ 
তাহার জন্ত পাত্রীনির্বাচনে ব্যাপৃত হয়, পাকা দেখা হইয়া গেলে পর 
বিবাহের জন্ত একটা শুভদিন অবধারিত করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে, 
বরপক্ষ নয় বোঝা খাদ্্রব্, ভারে ভারে পান-স্থপারি, মগ্যপূর্ণ বড় 
বড় মাটির পাত্র এবং শুকর প্রভৃতি সহ কনের পিতার বাড়ীতে 
গিয়া হাজির হয়। অধিকাংশ স্থলেই বর তাহাদের সঙ্গে যায় না। 
বরপক্ষ কন্তার বাটাতে পৌছিবানাত্র কন্তাপক্ষীয়েরা তাহাদের উপর 
“কাচুপানি” নামে একট! তরল পদার্থ ঢালিয়া দেয়। ফলে তাহাদের 

সমস্ত শরীর জালা করিতে থাকে, এমন কি ফোন্কা পর্য্যস্ত পড়ে। এই 
মারাত্মক রসিকতাটুকু কিন্তু তাহাদিগকে নীরবে হজম করিতে হয়) 
মুখ ফুটিয়া আপত্তি প্রকাশ করা রীতিবিরুদ্ধ। এইরূপে বরপক্ষীয়েরা 

নাজেহাল হইলে পর 'পেটে খেলে পিঠে সয়” এই প্রচলিত প্রবাদ- 

বাক্যের সার্থকৃতা সম্পাদন কর! হয়। বর-পক্ষের যুবা-বৃদ্ধ সকলে পার 

বাঁধিয়া বসে এবং কন্ঠা সবাইকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করে, তারপর হাটু 
গাড়িয়া বসিয়া বিবাহিত জীবনের যাত্রাপথে সমনেত জনমগুলীর 

আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। দিবসের অবশিষ্টাংশ হাসি-হল্লায় কাটিয়! 

যায়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কন্ঠাকে তাহার স্বামী-গুহে লইয়া! যাওয়! 

হুয়। বিবাহের যাবতীয় খরচ বরের বাপকেই বহন করিতে হয়, 
তাহাকে ৪০২ টাকা হইতে ৬০২ টাক! পর্য্যস্ত কন্তাপণ বা 'গা-ধন, 

*« মোবাণর] এখনও এপ্রিল মাসের বিহু পরবের সদয় নিজ নিজ মনোনীতাকে হরণ 

করিয়া! লইয়? গিয়। বিবাহ করে। 
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( কথাটা অসমীয়া! ভাষা! হইতে ধার করা, মানে “দেহের মুল্য ) দিতে 
হয়। বরের পিতার “গা-ধন' দিবার সঙ্গতি ন৷ থাকিলে প্রতিপণ 

স্বরূপ বরকে শ্বশুরালয়ে জন খাটিতে হয়। কেহ যদি নিজ পরিবারের 

সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়! শ্বস্তরের পরিবারভূক্ত হইয়া যায়, তাহা 
হইলে শ্বশুর-শ্বাগুড়ীর মৃত্যুর পর সে এবং তাহার স্ত্রী, তাহাদের 

পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হয়। এগুল সাহেব বলেন, আগেকার 

দিনে কাছাড়ীদের সমাজে গোত্রান্তর-বিবাহ (€ 5508917% ) 

নিষিদ্ধ ছিল। আসাম গবর্ণমেণ্টের জাতি-তত্ব বিভাগের তৃতপূর্বব 
ডিরেক্টর মেজর গার্ডন একথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। ধাই হোক্, বর্তমান কালে যার যে গোত্রে খুশি বিবাহ করিতে 
পারে। মৃতদার ব্যক্তি স্বীয় পত্বীর ছোট বোনকে বিবাহ করিতে পারে, 

কিন্ত জোষ্ঠা শ্যালিকাকে সে মাতৃবৎ জ্ঞান করিতে বাধ্য । সাধারণতঃ 

ইহাদের মধ্যেপ্রবুবিবাহ্ প্রচলিত নাই, কিন্ত প্রথম। পত্বীর গর্ভে সস্তান না 
জন্মিলে কাছাড়ীরা কখনও কখনও দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে। 

মৃতদেহকে গোর দেওয়া এবং সৎকার করা-_-এই উভয় প্রথাই 
ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। ছুইটিরই আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি অনেকটা একই 
ধরণের । অধিকাংশ স্থলেই অবস্থাপন্ন কাছাড়ীদের মৃতদেহে দাহ করা হইয়া 
থাকে। 

সাধারণতঃ কেহ মরিলে পর তাহার মৃতদেহকে সমাহিত করিবার 

উদ্দেশ্তে নদীতীরে বহিয়! লইয়। যাওয়া হয়। স্ত্রীলোকদের শবাহ্ুগমন 
করা নিষিদ্ধ। দাহ-স্থানে পৌছিয়া সেখানকার অধিষ্ঠাতা অপদেবতার 
নিকট হইতে ভূমিখণ্ড কিনিবার উদ্দেস্তে মাটির উপরে কয়েকটি 
পরস৷ ছড়ানো হয় এবং মুতদেহকে মাটিতে রাখিয়া কবর খনন কর! 

হয়। তারপর মৃতের আত্মীয়-কুটুঘ এবং ভন্তান্ত শবধাত্রীরা একটি 
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শোভাষাত্রা গঠন করিয়া শবদেহ পরিক্রমণ করে। পুরুষদের বেলায় 

পাঁচবার এবং মেয়েদের বেলায় সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়। শব- 

পরিক্রম! সমাধা হইলে মৃতদেইকে কবরে পুরা হয়, এবং মুতের নিকটা- 

আয়ের মাটি চাপা দেয়। অন্ত লোকের আত্মা যাহাতে মৃতের 

বিশ্রামের. ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে, সেজন্য সমাধির চারি কোণায় 

চারিটি খুটি গাড়িয়া সেগুলিকে স্ৃতা দিয়া বেষ্টন করা হয়। কবরে টাকা; 

পয়সা ইত্যাদি প্ুঁতিয়া রাখারও রেওয়াজ আছে। সর্বশেষে বৌদ্রবৃষ্টির কবল 
হইতে মুতের আত্মাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে 'সখানে একটি চালাঘর 

তৈয়ার করা হয়। সেমারাও মুতদেহকে সমাহিত করিয়। কবরের জায়গায় 

ছোট ঘর তৈরি করে। 
“মিখাম গা-ধন-জানাই” “মনু হা! নাই” প্রভৃতি ছু-একটি মাত্র 

ইহাদের নিজস্ব জাতীয় পাল-পাব্বণ আছে। অসমীয়া! হিন্দুদের অন্গকরণে 
ইহার জানুয়ারি মাসে একবার এবং এপ্রিল মাসে আর একবার 

“বিহু, উৎসব প্রতিপালন করে। জানুয়ারি মাসের উৎসব সাধারণতঃ 

বারোই তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের কয়েক সপ্তাহ আগে হইতেই 

যুবকেরা কতকগুলি খোড়োঘর নির্মাণে রত. হয় এবং গুটিকতক লক্বা 

বাশ মাটিতে পুঁতিয়া সেগুলার চারিপাশে শুকনো ঘাস এবং খড় 

ইত্যাদি জড়ে। করিয়া! রাখে, উৎসব-রাত্রে এগুলাতে আগুন ধরাইয়া 

দেওয়া হয়। ইহার সঙ্গে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পূর্বববঙ্গে 

অনুষ্ঠিত “ভেড়া-ঘর-পোড়া” উৎসবের সাদৃশ্ত আছে। এপ্রিলের “বি 
পরবের প্রথম দিনে অসমীয়াদের প্রথামত গরুগুলাকে নিকটবর্তী নদী 
কিংবা পুষ্করিণীতে লইয়া! গিয়া শ্রান করানে। হয়, এপ্রিলের উৎসব 

সাতদিন ব্যাপিয়। চলে। এই সপ্তাহকাল কাছাড়ীর! নাচ-গান আমোদ- 

প্রমোদ মস্তপান ইত্যাদিতে একেবারে মাতিয়া উঠে, কেবলমাজ এই 
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সময়েই তাহাদের কঠোর সংযমের বাধন প্রকাস্তভাবেই একটু আল্গ! 
হইয়া যায়। সমতলের গারোর! ছুইটি বিহুই প্রতিপালন করে। ডিমাসারা 
(কেবলমাত্র একটি “বিহু” উদযাপিত করে। 

বড জাতির প্রাচীন ইতিহাস 

বড জাতি বর্তমান কালে অখ্যাত এবং অবজ্ঞাত হইলেও ইহাদের 

অতীত ইতিহাস গৌরব-মণ্তিত। একদা আগাম প্রদেশ এবং উত্তর- 

পূর্ববঙ্গের বহু স্থান বড জাতির অধিকারতুক্ত ছিল। সমগ্র বড 

জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোচ এবং কাছাড়ীরাই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি 
লাভ করিতে সক্ষম হইয়াঙিল। ষোড়শ শতাব্দীতে নরনারায়ণের 

রাজত্বকালে কোচজাতি গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া- 

ছিল।. নরনারায়ণের ভ্রাতা শিলারায় ছিলেন সার! উত্তর-পুর্ব্ব ভারতের 
সমকালিক বীর সেনানায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম । আজও কাছাড়ীর। 

অন্ততম গ্রামদেবতারূপে তাহাদের সেই জাতীয় মহাবীরের পুজ! করিয়া- 
থাকে। কামাখ্যার মাতৃমন্দির, হাজোর হয়গ্রীব মাধবের মন্দির 

প্রভৃতি কোচ-রাজাদের বহু কীর্তিচিহ্ন কামরূপে এখনও বিগ্কমান। 
১২২৮ খুষ্টান্দে আহোমরা পাতকোই পর্বত অতিক্রমপূর্বক আসামে 

প্রবেশ করিয়াই উক্ত পর্বতের পাদদেশস্থ ভূখণ্ডের অধীশ্বর মোরাণ 
এবং বরাহীদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইহাদিগকে পরাজিত 
করিয়া তাহার৷ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বাসিন্দা চুটীয়া- 
দের সহিত যুঝিতে আরম্ভ করিল। প্রায় দেড়-শ কিংবা ছই শত. 

বংসর কাল ইহারা আমোহ্দিগকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্ত অবশেষে 

ইহারা হারিয়। গেল! অতঃপর পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া আহোমরা 
কাছাড়ীদের সহিত লড়িতে আরম্ভ করিল (৯৪৮৮ খ্বঃ), কিন্তু চুটায়! 
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প্রভৃতির সায় কাছাড়ীদেরও ছর্দিন তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে । প্রাণ- 

পণ চেষ্টা করিয়াও তাহারা আহোমদিগের সহিত জাটিয়া উঠিতে 
পারিল না। «পরাজিত কাছাড়ীদের মধ্যে একদল তখন ধনশিরি নদী- 

ভীরস্থ ডিমাপুরে আসিয়৷ নৃতন রাজধানী স্থাপন করিল। ডিমাপুরের 
“নামবার' জঙ্গলে এই দেশত্যাগী কাছাড়ীদেরই রাজধানীর তগ্রাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায় |” * 

আসামের ইতিহাস-লেখক গেট সাহেব অনুমান করেন যে, কাছাড়ীর! 

তখন হিন্দু-প্রভাব হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত ছিল। কাছাড়ীর! যে তৎকালে 

আহোমদের চেয়ে উন্নত জাতি ছিল, ডিমাপুরের ভগ্রাবশেষ তাহার অন্যতম 

প্রমাণ। তখনকার দিনে আহোমর! কাছাড়ীদের স্তায় ইট দিয়া দালান 
তৈরি করিতে জানিত না । 

বড জাতি-জন্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম ও আচার- 
অন্কুশাসনের প্রভাব 

আর্ধ্যগণ খ্রীষ্টাব্ষের প্রথম কিংব! দ্বিতীয় শতকে আসামে প্রবেশ করেন । 

কালক্রমে আসাম প্রদেশটি তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের লীলাভৃমিতে পরিণত হয় । 
কাছাড়ীদের জ্ঞাতি চুটিয়ার! যে ছয় সাত শত বৎসর পূর্বেই তান্ত্রিক হিন্দু- 
ধঙ্মধের প্রভাবে আসে তাহার এঁতিহাসিক প্রমাণ আছে। ইহার! ত্রয়োদশ 

শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই বিভিন্ন মুক্তিতে কালীপুজা করিত এবং 
অসমীয়াদের ন্যায় কালীমন্দিরে নরবলি দিত। প্রার চারি. শতার্বী হইল 

বৈষণবধন্ম্ প্রবন্তন করিয়া মহাপুরুষ শঙ্করদেব আসাম প্রদেশটিকে বীভৎস 

তান্ত্রিকতার হাত হইতে উদ্ধার করেন। অসমীয়াদের দেখাদেখি হিন্দু 
চুটিয়ারাও তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া! বৈষ্ণব অবলম্বন 

* বিচিত্র মণিপুর পৃঃ ১৯২ . ” : 
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করে। বর্তমানকালে, কেবলমাত্র দেউড়ি এবং বরাহী চুটিয়ারা কিয়ং- 
পরিমাণে তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের অনুসরণ করিয়া চলিতেছে । দরং জেলার 
বহু স্থানে “কছাড়ী গাঁও” নামে কতকগুলি বস্তি আছে। সেই সমস্ত বস্তির 
আদিবাসী লোকের! পুরাপুরি হিন্দু বনিয়। গিয়াছে । কাছাড়ীদের মধ্যে 

হিন্দুধন্্ীবলম্বীর সংখ্যা দিন দিনই বাড়িতেছে। রাভার! বলে যে তাহাদের 
আদি-পুরুষ ছিলেন হিন্দু। তিনি নাকি একটি কাছাড়ী রমণীকে বিবাহ 

করিয়৷ জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। রাভারা অহিন্দু কাছাড়ীদের হাতে খায় 
না। কাছাড়ীদের কিন্ত রাভাদের স্পু্ট অন্ন খাইতে আপত্তি নাই। 

পাতি প্রভৃতি ইহাদের কোনে। কোনে উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকেদের শান্ত 
হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। মোরাণদের মধ্যে প্রায় সকলেই 
বৈষ্ঞব-ধর্মাবলম্বী, ইহারা নিজেদের জ্ঞাতি কাছাড়ীদের সহিত কুটুষ্ষিতার 
কথ। অস্বীকার করে। ইহার! গো-মাংস কিংব৷ শৃকর-মাংস থায় না এবং 

ম্ধপান করে না বটে, কিন্তু কুক্ধুট-মাংস এবং মাছ ও কচ্ছপে ইহাদের 
অরুচি নাই। ইহার! মুদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি বাগ্ভযন্ত্র-সংযোগে হরিসঙ্কীর্তন 

করিয়া থাকে । গারোপাহাড়ের অন্ততম আদিবাসী হাইজং ব। হাজংদের 

মধ্যে পরমার্থী এবং ব্যভিচারী নামে ছুইটি হিন্দুসম্প্রদায় বিদ্যমান । 

পরমার্থীরা বৈষ্ণব এবং ব্যভিচারীরা শাক্ত। মোরাণদের স্তায় পরমার্থী- 
সম্প্রদায়ও শুকরাদির মাংস খায় ন! এবং মগ্থপান করে না। ব্যভিচারীরা 
কিন্তু প্রতিবেশী গারোদের সভায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যথেচ্ছাচার 

চালায়। হিন্দুদের সহিত মেলামেশার দরুণ হাইজংরা, আজকাল বিধবা" 
বিবাহের উপর বিরূপ হুইয়া উঠিয়াছে। রর 

' গুষ্টান মিশনারীদের প্রচারকার্যয 
আর্দিম জাতিদের মধ্যে হিন্দুপ্রভাবের এই সমস্ত বিবরণ পাঠ করিলে, 

ছিন্দুঘাত্রেরই মন আননে উৎফুল্ল হুইয়। উঠ। স্বাভাবিক । কিন্ত, তাই 
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বলিয়া এ-কথাটা ভূলিলে চলিবে না বে, এ বিষয়ে হিন্দু জাতির কোনই 
ক্কৃতিত্ব নাই। অসমীয়া হিন্দুগণ তাহাদের প্রতিবেশী এই সমস্ত আদিম 
জাতিকে “মহাপুকুষীয়া, বৈষ্ণবধর্থের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দিবার জন্য 

অন্ধুমাত্র চেষ্টাও তে! আজ পর্য্যস্ত করেন নাই। চুটিয়া, মোরাণ, হাইজং 

প্রভৃতি নিজেরাই অগ্রণী হুইয়া বৈষ্ণব এবং হিন্দু রীতি-নীতি একটু- 
আধটু গ্রহণ করিয়াছে। কাছাড়ীদের জ্ঞাতি, যে-সমস্ত আদিম জাতিকে হিন্দু- 
সমাজের সংশ্রব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। থাকিতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কিন্ত 
্রীষ্টধর্্ম দ্রুত প্রসারলাভ করিয়াছে । প্রায় ছয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে ফুলার 
সাহেব গারোদের সম্বন্ধে নিয়োদ্ধুত কথাগুলি লেখেন__0%1০ ৮1117599 
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বহু গ্রামের সমুদয় অধিবাসী খ্রীষ্টান হইয়! গিয়াছে । মিশনারীর! এই 
জাতিটির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে ।” ইতিমধ্যে “সাত সমুদ্র 

তেরো নদীর পার, হইতে আগত “মিথ” মহাশয়ের! গোটা গারো! 
জাতিটাকেই প্রভু যীশুকে প্রেম করিতে শিখাইয়াছেন। যীশুর 
প্রতি কতটা জানি না, কিন্তু “মিসু'দের প্রতি অনুরাগ যে তাহাদের 
দিন দিন বাড়িতেছে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত৷ হইতে তাহা বলিতে পারি। 
কিন্তু মিশনারীদের কার্ধ্যক্ষেত্র তে! কেবল গারোদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে 
নাই। পরলোকগত এগুল্ প্রভৃতির চেষ্টায় বন্ধ কাছাড়ী নরনারী জাতীয় 
ধর্ম এবং রীতিনীতির উপর বীতম্পৃহ হইয়া খ্রীষ্ধর্্ম গ্রহণ করিয়াছে । 

অথচ অবস্থা এমনি অনুকুল ছিল যে, হিন্দুরা একটু মনোযোগী হইলে 
মণিপুরীদের নায় অধিকাংশ কাছাড়ী নরনারীকে হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়! 
ফেল! মোটেই কঠিন হইত ন1। 



দলম! অভিযাত্রী 
আসামে ভ্রমণপর্বা শেষ করিয়া সিংভুমে বেড়াইতে 

গিয়া সেখানকার গহন অরণ্যেও আমি কোনো কোনো আদিম 

জাতির .সাহচরধ্য লাভ করিয়াছিলাম। ইহারাও আমাদের 

অপরিচিত প্রতিবেশী। সভ্য-জগতের সংশ্রর হইতে দূরে নিজেদের 
আদিম রীতি-নীতি এবং সংস্কারাদি লইয়া বাঁস করিতেছে। আদিবাসী 

হইলেও ইহারা আসামের খাসিয়া মিকির প্রভৃতির সগোত্র নহে। 
ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি আচার-ব্যবহার রীতিনীতি সবই আসামের 
আদিমজাতি সমূহ হইতে পৃথক। ইহাদিগকে ভালে! করিয়! জানিবার জন্ট 
সিংভূমের শালবনের ভিতর দিয়! দীর্ঘপথ আমি পদর্রজে পর্যটন করিয়াছি, 
নাছুপ প্রভৃতি কোনো কোনে। গ্রামে “হো+দের পল্লীতে আমাকে রাত্রি- 
যাপন করিতে হ্ইয়াছে। অভ্রখনির সন্ধানে যেমন খাসিয়! পাহাড়ের 
পাড় নামক স্থানে গিয়াছিলাম, তেমনি বাদাম পাহাড়ের লৌহখনি. 
আর রাখা মাইন্সের তাত্রথনি দেখিবার জন্য পায়ে হাটিয়! দীর্ঘ অরণ্যপথ 
অতিক্রম করিয়াছি। সিংভূমে ভ্রমণ কালে সেখানকার আরণ্য প্রকৃতি 
এবং অরণ্যচারী অপরিচিত নরনারী সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন 

করিয়াছিলাম এবার তাহ! বর্ণনা! করিব । 

পাহাড়-জঙ্গলে কিছুকাল ঘোরাঘুরি করিয়া ক্লান্ত হইয়! পড়িয়াছিলাম। 
বিশ্রাম লাভার্থ অবশেষে আসিয়া আশ্রয় নিলাম জামশেদপুরের প্রান্ত- 

সীমায় এক নিভৃত স্থানে। জায়গাটি রমণীয়। পেছনে বিস্তীর্ণ বালু- 

শব্যার প্রান্ত দিয়! প্রবাহিত ক্ষীণতোয়] খড়শই নদীর ওপারে শালবনের 
সবুজ সমারোহ, সম্মুখে দিগস্তম্পর্শা দল্মা পাহাড়ের নীল মায়া। পাহাড়ের 
উপরকার 'ঘন বনের নিবিড়তার ভিতর দিয়া পাহাড়ীদের পায়ে 



দলম] অভিযাত্রী ৮৭ 

চলার আকাবাকা পথ যেন কোন ন্ুদূুর রহস্ত-লোকের অভিমুখে 

নিরুদ্দেশ হ্ইয়া গিয়াছে। এ পথ-রেখার পানে তাকাইয়া তাকাই! 
ঘরের মায়ার চেয়ে পথের আকর্ষণই প্রবল হইয়া উঠে। 
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দলম| পাহাড়ের একটি দৃষ্ত 

একদিন শেষ রাত্রে অজানা পথেই বাহির হইয়! পড়িলাম দল্ম। 

অভিধানে । পাহাড় দেশের কনকনে শীত যেন হাড়ের ভিতর 

পর্য্যস্ত কাপন ধরাইয়। দিয়াছে । রাত্রিশেষের তরল অন্ধকারে 

আবৃত বিরাট লৌহ-নগরী যেন ঘুমস্ত দৈত্য-পুরীর মত রহন্তমর ৷ 

যন্ত্রপূরী অতিক্রম করিয়া অবশেষে চলিতে লাগিলাম নুবর্ণরেখার পাড় 

ধরিয়া। গন্তব্স্থলে পৌছানোর চেয়ে পথচলার আননই ছিল 

প্রবল। সেজন্য পথের খুটি-নাটি সন্ধান নেওয়ার প্রয়োজন বোধ 



৮৮ অপরিচিত প্রতিবেশী 

করি নাই। সীকোর উপর দিয়া নুবর্ণরেখ। পার হইয়া আলিয়া 
একবার পিছন ফিরিয়! তাকাইলাম। কারখানার ধূমকলক্কিত আকাশে 
অরুণোদয়ের আরক্ত মহিমা । 

পশ্চিমাভিমুরী একটা রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে 

আসিয়! প্রবেশ করিলাম এক গভীর অরণ্যে । সপিল অরণ্য-পথ 
বাহিয়। ক্রমশঃ উর্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুদূর 

গিয়। দেখি রাস্তাটি উপরে না উঠিয়া ক্রমশঃ নীচে নামিতেছে। 
উত্রাই পথে ক্রমাবরোহণ করিতে করিতে অবশেষে আসিয়। পৌছিলাম 
উন্মুক্ত প্রান্তরে, এক আরণ্য জনপদে । দক্ষিণে দিগস্তপ্রসারিত 

ধানের ক্ষেত, উত্তরে অনতি-উচ্চ মালভূমি, মাঝখানে ছবির মত 
আদিবাসীদের এই পল্লীটি। মেয়েরা মাটির কলসী কীকালে নিয়া রওন! 
হইয়াছে ঝরণাতলার দিকে । পরনে তাদের চওড়া লালপাড় শাড়ি, 

হাতে কয়েকগাছি চওড়া সাদা শাখা, পায়ে রূপার খাড়ু, গলায় লাল 
ফিতা ঝুলানো । মাথায় এলো খোপা । কুচকুচে কালো চুলে টকটকে 
লাল ফুল গৌজা। গতি তাদের ছন্দময়, চোখে আদিম বিল্ময়। 

এখানকার প্রাক্কৃতিক পরিবেশ আর মেয়েদের সহজ সরল চাহনি 

“মেঘদূতে'র ভ্রবিলাসনভিজ্ঞা, গ্রীতিক্নিপ্ধ'লোচন! ব্নপদবধূদের কথ! 

স্মরণ করাইয়া! দেয় ; মনে পড়ে মেঘের প্রতি ষক্ষের উক্তি-_ 

ত্বয্যায়ত্তৎ কৃষিফলমিতি ভ্রবিলাসানভিজ্তৈঃ 
শ্রীতিনিগ্ৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ 

স্ধ সীরোতৎকষণ সুরভি ক্ষেত্রমারুহা মালং 

কিঞ্চিৎ পশ্চাদ ব্রজ লঘুগতিভূ়ি এবোত্তরেণ। 
দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের কোন্ জনপদবাদিনীদের ভ্র-লীলা- 
বিহীন শ্লিগ্ধ দৃষ্টি মহাকবির কল্পনাকে উদ্ব,দ্ধ করিয়াছিল ? 



দলম। অভিধাত্রী ৮৯ 

পথের পাশেই আদিবামীদের সারি সারি দোচালা ঘর । ঘর-দোর 
গত্বে নিকানো-পুছানো--তৈজসপত্র মাজা-ঘষ। চকৃচকে ঝক্ঝকে। 
লব কিছুতেই সুমার্জিত পরিচ্ছন্নতা- প্রতিটা গৃহসংলগ্ন সযত্বরচিত 
পুষ্পোগ্ভানে সহজাত সৌন্দধ্য-প্রিয়তার পরিচয়, গেরিমাটি দিয়! লেপা৷ 

শৃহ-প্রাচীরে অঙ্কিত গাছ-পাল! লতা-পাতার ছবিতে আদিম শিল্প- 

দলমা পাহাড়ের পথে 

কলার প্রতিরূপ। মেয়ে-পুরুষ সকলেরই হাসি-খুশী মুখ দেখিয়া মনে 
হয়, এদের জীবনে ছুঃখ-দৈন্যের লেশ নাই। প্রতিগৃহে নিটোল 
স্বাস্থ্য আর অনাবিল আনন্দের প্রতিচ্ছবি । নিগ্ধ প্রভাতে আরণ্য 

প্রকৃতির পটভূমিকায় আদিবাসীদের স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার এই আনন্দ- 
মনকে মুদ্ধ করিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মানস-পটে ভাসিয়। 



০ অপরিচিত প্রতিবেশী 

উঠিল দ্রিনকতক আগে ডিমনার পথ দেখা আর একটি দৃষ্য। 
সেদিন দেখিয়াছিলাম, কারখানার ভোরের সিটি বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই 
দলে দলে পাহাড়ীরা রওন! হইয়াছে লৌহ-নগরী জামশেদপুরের দিকে । 
সে যেন চলস্ত কঙ্কালের এক রি মিছিল। কারখানার হাড়ভাঙ্গা 
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জনৈক হে! 

খাটুনি তাদের জীবনীশক্তিকে তিলে তিলে নিঃশেব করিয়া! ফেলিয়াছে ॥ 

দল্মার পথের এই বনচারীদের পল্লীতে কিন্তু, যন্ত্রপুরীর সর্বনাশ! 



দলম! অভিযাত্রী ৯১ 

বাশীর স্থুরে এখনে! পৌছায় নাই। তাই তার1 নিটোল স্বাস্থ্য আর 
খুশীভরা মন লইয়া! জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতেছে ) কিন্তু 
মানুষ যেভাবে নির্শম-হস্তে সিংভূমের অরণ্যকে নিম্মূল করিতে সুরু 

করিয়াছে, তাহাতে দলমার পথের এই অরণ্যচারীরাও যন্ত্রদানবের 
সর্বগ্রাসী বুভুক্ষার হাত হইতে আর বেশীদিন রেহাই পাইবে বলিয়' 
মনে হয় না। 

খানিক বিশ্রামান্তে আবার স্থুরু হইল পথ-চল1। কে যেন ছুই চোখে 

মায়া-অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে । রাস্তার ছু'পাশে যা কিছু দেখিতেছি 
তাই ভালো লাগিতেছে। প্ররুতিকে উপভোগ করিবারও বিশেষ 

একটা “মুড” আছে। অজান। পগে একলা বাহির হইলেই যেন সে 

মুডকে বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। পাহাড়-তলীতে গরু মহিষ 

ছাগল ভেড়া ইত্যাদি চরিয়া বেড়াইতেছে, কুচকুচে কালো মেষের 
উপর মিশকালো পাহাড়ী ছেলে নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়া আছে, 

পরস্পরের গলা জড়াজড়ি করিয়া, মেঠো পথের উপর দিয়া মিঠে 

স্থরে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে পাহাড়ী তরুণীর দল। একটা 

তারের যন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া 
বাবরি চুলওয়ালা একটা 'লোক। এমনি কত বিচিত্র ছব্রি স্রোত, 

যেন চোখের সামনে দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। নতুন ছবির বই 

দেখিয়া ছেলেদের মনে যে রকম আনন্দ হয়, তেমনি খুশিতে মন 
ভরিয়। আছে। ূ 

বনপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া চাণ্ডিল নামক এক বস্তিতে পৌছিয়া 
দলমার পথনির্দেশক একটি সাইন-বোর্ডের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। 
ডানদিকে অনতিদূরে জঙ্গলের ভিতর মরা ডাল আর শুকনো পাতায় 
ছাওয়া একটা কুটারের দাওয়ায় বসিয়! কয়েকজন পাহাড়িয়। “ছাড়িয়া 
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€ ধেনে৷ মদ ) পান করিতেছে । বখ.শিশ কবুল করায় এক ব্যক্তি আমাকে 

সঙ্গে করিয়! দলমায় লইয়! যাইতে রাজী হইল । লোকটি উলঙ্গপ্রায়, নাম 

তার চরণ- কাজ-চলা-গোছের বাংলা বলিতে পারে । তাহার প্রমুখাৎ 

শুনিলাম যে, দলম। পাহাড়ের শিখর-দেশে অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
আছে এক শিবলিঙ্গ । 

হাতে তীর-ধন্থ, পিঠে একটা বৌচকা- চরণ চলিয়াছে আগে আগে, 

তার পিছনে পিছনে মুগ্ধ বিন্ময়ে বন-পথের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে 

করিতে চলিয়াছি আমি। সমস্ত অন্তর অজানা অচেনা দুর্গম পথে 

অভিযানের আনন্দে ভরপুর । রাস্তার ছু'ধারে পিয়াল, কুনুম, শাল, 

মহুয়া, আমলকী, বুনোকুল এবং কত নাম-না-জানা বনস্পতির 

নিবিড় অরণ্য । অরণ্যভূমি বন্দের ধাত্রীদেবতা। অরণ্যের ন্নেহক্রোড়ে 
প্রতিপালিত তারা । চরণও অরণ্যমাতৃক দেশের লোক, আরণ্য বৃক্ষের 

সঙ্গে তার আশৈশব মিতালি। কোন্ গাছের শাখায় কখন ফুল ফোটে 
ফল ধরে, কোন্ গাছ হইতে মদ তৈরি হয়, এসমস্ত তাহার নখ-দর্পণে। 

গাছপালার প্রতি আমার প্রীতির পরিচয় পাইয়া, আর সেগুলির নাম 
জানিবার আগ্রহ দেখিয়া চরণের ভারি আনন্দ । বনের ভিতর অঙ্গুলি 

নির্দেশ ,করিয়া বলে“ যে দেখছিস মস্ত উচু গাছে বেগৃনি ফুল ফুটে 
আছে, সি কোড়ল ফুল বটেক ।” 

কোড়ল ফুলের গন্ধামোদিত চড়াই পথ বাহিয়! পাহাড়ের উপর একটা 

ফাক! জায়গায় আসিয়। পৌছিলাম। চোখের সম্মুখ হইতে বনলক্ষমীর 
শ্তামাঞ্চলখান| অপসারিত হুইবামাত্রই উদ্ঘাটিত হইল এক বিচিত্র দৃশ্তপট । 
বাঁদিকে খদের ওপারে অত্রভেদী একটি পাহাড় অর্দবৃত্তাকারে চাড়াইয়া 
রহিয়াছে, গিরি-পাদমূলে হেমন্তের পৰ্ক ধান্তে পরিপুর্ণ স্বব্ণ-শীর্ব শত্যাক্ষেত্র । 
ধরিত্রী যেন মুঠা মুঠ! স্বর্ণাগ্রলিত্বারা শৈলে-পাদার্চনে রত। দক্ষিণে 
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অনতিদূরে উত্তুঙ্গ পর্বতের শিখরদেশ হইতে নিরবচ্ছিন্ন শ্তামল বনশ্রেনী 

ক্রমনিয়ভাবে একেবারে সমতল ভূপৃষ্ঠ পর্য্স্ত প্রসারিত। স্বর্গ হইতে 
সবুজের বন্তা যেন বিপুল শ্রোতে নামিয়! আদিয়াছে ধরণীর বুকে । 

বেলা দশটা নাগাদ মেদিনীপুর জমিদারী কাছারির খাস জঙ্গলে 

আনন্দের প্রতিমৃত্তি, নিংভূমের আদিবাসী রমণী 

আসিয়া পৌছিলাম। এইখান থেকে ছা'ধারে বহদুর-বিস্তৃত ছেদহীন 
ঘনবনের ভিতর দিয়া বন-লঙ্গমীর পিঁছর-মাথানে সিথি রেখার মত রাঙা 

মাটির পথ ক্রমোচ্চভাবে চলিয়। গিয়াছে গিরি-চুড়ার অভিমুখে । এখানকার 

অনস্তপ্রসারিত অরণ্যের স্তন্ধ-গম্ভীর বিরাট রূপ হৃদয়কে বেন নির্বাক 



৯৪ অপরিচিত প্রতিবেশী 

বিন্ময়ে স্তম্ভিত করিয়! দিল। সমস্ত আরণ্য প্রার্কৃতিকে পরিব্যাপ্ত করিয়। আছে 

এক সুগভীর নিস্তব্ধতা । বনের ভিতরে মাঝে মাঝে দীর্ঘায়িত ঘণ্টাধবনির 

মত নাম-না-জান। পাখীর ডাক, কচিৎ উড়ন্ত পাখীর পক্ষ-বিধুনন শব, মূ 

বাতাসে পত্রের মন্ত্র এমনি বিচিত্র-মধুর ধ্বনি-সংঘাত অতলম্পর্শ নীরবতার 

সমুদ্রে ক্ষণিকের জন্ত আলোড়ন ভুলিয়া আবার তাহাতে বিলীন হইয়া 

যাইতেছে । মনে জাগিতেছে, রূপরস-শব্দ-স্পর্শ-বর্ণগন্ধময়ী প্রকৃতির 

অস্তরালস্থিত কোন্ এক চৈতন্তময় সম্ভার দিব্যান্ভৃতি। আমার সমস্ত 

চেতনা যেন নৈঃশব্যের সমুদ্রে অবগাহন করিয়া এক অনাস্বাদিতপুর্ব্ব 

রসাস্বাদন করিতেছে । ৮ 

চলিয়াছি যেন রোমান্সে-ভরা, অজানা অচেনা এক রহস্ত-লোকের 

ভিতর দিয়া। অরণ্যের ভাষাহীন বাণী যেন রক্তে দোল! দেয়, চেতনায় 

জাগিয়া উঠে প্রকৃতির সঙ্গে যুগ-যুগান্তরের একাত্মতার অস্ফুট আভাস । 

রাস্তার ছু'ধারে খদের গভীরতম তলদেশ হইতে সরল, সমুন্নত ঘনসবুজ 

পত্রসমাচ্ছন্ন বনম্পতিসমূহ উঠিয়াছে উদ্ধপানে আলোর প্রত্যাশায়, অনস্ত- 

যৌবন! ধরণীর উদ্ভৃসিত প্রাণপ্রাচূষ্যের পরিচয়-পত্র বহন করিয়া। সৃষ্টির 

আদিম রহন্ত যেন এঁ তরশ্রেণীর ঘনান্ধকারে পুঞ্জীতৃত। অরণ্যানী 

অতিক্রম করিয়া শৈলসানুদেশে আসিয়া! দেখি, পাহাড়ের গায়ে যেন রঙের 

আগুন ধরিয়া গিয়াছে । নুদুরপ্রসারিত আধিত্যকার এক প্রাস্ত হইতে 

আর এক প্রান্ত পথ্যস্ত হলদে রঙের পুষ্পসমাচ্ছন্ন এক জাতীর গুনবৃক্ষে 

পরিপূর্ণ । পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবক শাখা আর পত্রগুচ্ছকে একেবারে আচ্ছন্ন 

করিয়া রাখিয়াছে। এ বন-কুন্ুমের বর্ণ-বৈভবের পানে তাকাইরা চোখে 

রঙের নেশা ধরিয়। যায়। অধিত্যক! প্লাবিত করিয়া গড়ানে গিরি-গাত্রের 

উপর দিয়! রঙ্ডের শ্োত যেন সমতলে গড়াইয়! পড়িতেছে। 

মাথার উপর পল্লবভারাবনত বনম্পতির শ্যাম উত্তরচ্ছদের নীচে 
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আরগ্যকুম্থমের গন্ধমাতাল মৌমাছিদের অবিরাম গুঞ্জনধ্বনি নৈঃশব্যের 
বুকে অতি সুক্ষ সুকুমার শবের জাল বুনিয়া চলিয়াছে। ফুলবনের উপর 

দিয় হলদে পাখাওয়ালা এক ধরণের ছোট ছোট প্রজাপতি বাকে ঝাঁকে 
উড়িয়া! বেড়াইতেছে, ফুলগুলিই যেন পাপড়ি মেলিয়া উড়নশীল। দলমার 

গহন-গভীরে এ ষেন এক অপরূপ রূপরাজ্য, রঙের উৎস এখানে সহশ্র- 

ধারায় উতসারিত। 

পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে শিব-স্থান। মানুষ এখানে দেবতার জন্য 

মন্দির তৈরি করিয়া দেয় নাই। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে পাহাড়ের 

পাষাণ-গাত্রে রচিত হইয়াছে এখানকার নিভৃত দেব-নিকেতন। প্রস্তরময় 

পর্ববত-শৃঙ্গ ঈাড়াইয়া৷ আছে অভ্রভেদ করিয়া উন্নত শিরে, মাঝখানটা তার 

ফাপা। ছ'ধারে প্রায় একশ ফুট ব্যবধানে অত্যুচ্চ ছ'টি পাষাণ-প্রাচীর 
প্রকাণ্ড এক প্রস্তরাচ্ছাদনকে মস্তক ধারণ করিয়া অবস্থিত। প্রস্তরচ্ছদের 

উপর বিরাটকার এক মহীরুহ্ উদ্ধমুখী অভীগ্পার মতন অনস্ত আকাশের 

পানে অগণিত শাখা-বাহু বিস্তার করিয়। দাড়াইয়৷ আছে । সুদৃঢ়, জুদীর্ঘ 
শিকড়গুলি পর্বতশিখরের পাষাণ-গাত্র বিদীর্ণ করিয়া নিম্নাভিযুখে 
লম্বমান। দৃশ্ঠটির বিরাটত্ব অনস্তের আভাস জাগাইয়। হৃদয়কে যুগপৎ 
শরদ্ধামিশ্র ভীতি ও বিম্ময়ে অভিভূত করে। শিলাময় গিরি-গাত্র কাটিয়া 
মানুষ তৈরি করিয়াছে উর্ধে আরোহণের সোপান। প্রায় ছুইশত 

সোপান অতিক্রম করিয়। স্ুচীভেগ্ভ অন্ধকারে আবৃত এক সন্কীর্ণ গুহামধো 

প্রবেশ করিলাম। সেখানে শিবলিঙ্গের সম্মুখে একটি ঘ্বৃতপ্রদীপ 

প্রজ্জঘলিত। সেই বাঝুলেশহীন নীরন্ধ অন্ধকারে নি্ষম্প দীপশিখাটি যেন 
সমাধিস্থ রোগীর চিত্তের মত নির্মল, প্রশান্ত, সর্বচাঞ্চল্যমুক্ত । গীতার 

উপমা] মনে পড়ে-_প্যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্ৃত! |” 

জগতের সকল কলকোলাহলের উর্ধে এই নিভৃত গুহা-মধ্যে বসিয়া নিজের 



৯৬ অপরিচিত প্রতিবেশী 

নিঃসঙ্গ আত্মার সঞ্গে মুখোমুখী গভীর পরিচয় হয়, এক অপরিমেয় শূন্যতায় 
মন ভরিয়া উঠে। সেই একাকিত্বের অনুভূতি তীব্র বেদনাময়। 
গুহাভ্যন্তরে কিছু সময় কাটাইয়া নীচে নামিয়৷ 'আসিয়। প্রস্তরাকীর্ণ এক 

বাদাম পাহাড়ের আদিবাসী মঞ্জুরনী-_নিটোল স্বাস্থ্য আর খুশিভর! মন লইয়া 

ইহার] জীবনকে উপভোগ করিদ্তিছে 
সন্কীর্ণ পথ বাহিয়! পাহাড়ের একেবারে শীর্ষতম স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। : 
সে জারগার গাছপাল! লতাগুল্সের চিহ্নমাত্র নাই । শান-বীধানে। বেদীর 
উপর দীড়াইয়া রহিয়াছে এক অভ্রভেদী বিরাট লৌহস্তস্ত । 

এই উন্নত পর্ববত-শৃঙ্গ হইতে দেখিলাম, অনস্ত আকাশের নীচে চন্রবাল 



দলম৷ অভিযাত্রী ৯৭ 

প্রসারিত রিক্ত প্রাস্তরের মুক্ত রূপ। দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে আরেক 

প্রাস্ত পর্য্যস্ত রৌদ্রদগ্ধ পীতবর্ণ তৃণরাজিতে সমাচ্ছাদিত নুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, 

ভৃপৃষ্ঠে কোথাও সবুজের লেশমাত্র নাই, গৈরিকবসন৷ ভৈরবী, প্রকৃতির 
এ যেন সর্বআভরণবজ্জিত তপঃক্রিষ্ট রুক্ষ মুত্তি। প্রকৃতির এ নিরাভরণ 

প্রসারতা নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করে না, কিন্তু মনকে স্থদূরাভিমুখী 

করিয়া বিরাটের অনুধ্যানে সমাহিত করে। মহাশৃন্ততাকে রন্ধ্রে রঙ্ধের 

পরিপূর্ণ করিয়া আকাশ আর পৃথিবীর মহামিলনের যে অনাহত সঙ্গীত 

অহনিশি ধ্বনিত হইতেছে তাহার রেশ যেন অন্তরের একেবারে অস্তস্থলে 
আসিয়। প্রবেশ করে। 

বহুক্ষণ পর্বতশৃঙ্গে কাটিল এবার প্রত্যাবর্তনের পালা । ফিরিবার 
পথে দেখি একটা গাছতলায় এক সাধুবাবা করাঙ্কুলি দ্বারা নাক আর 
কান এ ছাট ইন্দ্রিয়ের দ্বার অপূর্ব কৌশলে রুদ্ধ করিয়া যোগাসনে 
নয়__গঞ্জিকাসনে উপবিষ্ট। গাঁজার কল্কেটা গাছের গুশড়িতে ঠেসান 
দেওয়া। এতটুকু ধোয়ারও যাহাতে অপচয় না হুয় সেজন্ত সাধুবাবার 
এই কসরৎ। 

এবার ভিন্ন পথে প্রত্যাবর্তনের পালা। পর্বতাবতরণ করিয়! 

আবার আসিয়া নীমিলাম প্রাস্তরের বুকে। জনহীন মাঠের বুকে 
সন্ধ্য। ঘনাইয়া আসিয়াছে, একটি মাত্র তার। কুটিয়া উঠিয়াছে নি:সীম 
নীলাকাশে । দল্ম৷ তীর্থ পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া চলিয়াছি সম্মুখ 
পানে ৮ অনস্ত জীবনের তীর্থ-পরিক্রমা-পথে আকাশের সন্ধ্যাতারাটির 
মতই আমিও যেন নিঃসঙ্গ, একক । রাত্রির ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া 

চলিয়াছি উদয়াচলের অভিমুখে । অন্তরের অস্তরতম স্থলে ধ্বনিত 

হইতেছে কবির আশ্বাসভরা বাণী-_ 
“প্রাণতীর্থে চলো মৃত্যু করে৷ জয় শ্রান্তি ক্লান্তি হীন ।” 

ধ 



৯৮ অপরিচিত প্রতিবেশী 

বনপ্রান্তর পার হইয়। স্বর্রেখার তীরে আসিয়া পৌছিলাম। 

দুরে দিকচক্রবালের কাছে লৌহ-নগরীর সারি সারি আলোর মালা 
অজরে পৃড়িতেছে। গগনপ্প্রান্তে দিগ্ধধুরা যেন জ্বালাইয়! রাখিয়াছে 

অগণিত মায়া-প্রদীপ। 

সিংভমেন শালবনে 
সিংভূমে বেড়াইতে গিয়া আমি কিছুকাল জামশেদপুরে অবস্থান 

করিয়াছিলাম। যেখানে আজ এই বিরাট. শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে এক সময় তাহ! ছিল বাংলাদেশেরই অন্তর্গত। সিংভূমের 
পাহাড়-জঙ্গলে অবশ্য সাওতাল, হো, বীরহর প্রভৃতি আদিম জাতির 

লোকেদের বাস, কিন্তু সিংভূমের অধিবাসীরা বেশীর ভাগই বাঙালী, 
সেখানকার ভাষাও বাংলা ভাষা । তাহা সত্বেও শ্রীভূমির (শ্রীহট্টের ) স্তায় 
সিংভূমও আজ বাংলার রাষ্ট্র-সীমার বহিভূতি। কালীমাটি ষ্টেশন আজ 
টাটানগরে এবং সাকচি জামশেদপুরে নামাস্তরিত । 

মাত্র চৌত্রিশ পয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে ঘে সাকচি গ্রাম পাহাড়- 
জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, আজ সেখানে গড়িয় উঠিয়াছে প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 

শিল্প-নগরী-_-ভারত্ের সকল জাতির মিলন-ক্ষেত্র। মান্য এখানকার 

অরণ্যকে ধ্বংস করিয়াছে, পাহাড় কাটিয়া তাহার উপর দিয়া তৈরি 
করিয়াছে পিচ-ঢালা রাজপথ, কিন্তু এখানকার ছায়াতরু, .শম্পাবুত 

তরজ্ারিত প্রান্তর আর ছোট ছোট বনঝোপ এখনো! যেন লৌহ- 
নগরীর দেহে প্রকৃতির শ্ঠামল হস্তের স্পর্শ টুকুর 'মত লাগিয়। রহিয়াছে । 



সিংভূমের শালবনে ৯৯ 

দুরে উত্তরে আর পূর্বদিকে আকাশের গায়ে মিশিয়া চাড়াইয়া আছে 
ধূসর-নীল পাহাড়শ্রেণী। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে খড়কাই নদীর ওপারে 
শালবনের অনন্ত প্রসার, নদীর ওপার থেকে শালবন ক্রমোচ্চভাবে উঠিয়া 
আকাশে গিয়। মিশিয়াছে। 

খড়কাই নদীর তীরে যেখানে আমি বাপা বাধিয়াছিলাম, নদী 
মাঠ আর শালবনের সমাবেশে সে জায়গাটির দৃশ্ঠ-বৈচিত্র্য নয়নানন্দকর | 

ওধারে লৌহ্-নগর্লীতে সারাদিন অবিশ্রান্ত কর্ম-কোলাহল, যন্ত্রের 
কর্ণপটহ্ভেদী স্থৃতীব্র আওয়াজ, এধারে খড়কাই নদী-তীরে গভীর 
নিস্তব্ধতা, পরিপূর্ণ প্রশান্তি, _অনতিদূরে ছোট একটি বন। প্রতিদিন 
সন্ধ্যার প্রান্কালে, কোথা হইতে জানিনা_-যত রাজ্যের বকের দল এই বনে 

আপিয়৷ জড়ে। হইত, দেখিয়া মনে হইত সুউচ্চ তরু-শাখায় যেন অজশ্র 

সাদ! ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে । প্রতি সন্ধ্যায় এই বনের পাশ দিয়া বেড়াইতে 
যাইতাম, কর্মর্রাস্ত দিনের শেষে ছু" একজন এপথ দিয়া ঘরে ফিরিত। 

এক সন্ধ্যায় দেখি একটি তেরে! চৌদ্দ বছরের নীচজাতীয়া মেয়ে 
ছোট একটি ছেলেকে কোলে করিয়৷ কাদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে। 

পেছন থেকে ভ্রুতপদে আসিয়া এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক তাহার সঙ্গ 

ধরিল, প্রৌঢ়াটি জিজ্ঞাসা করিল-_“তোর মাটা আর ফিরল! নাই.রে 

বাশমতী |” বাপিকাটি চোখ মুছিতে মুছিতে জবাব দিল--“না. নুড়ি 

মাই, মা আর নাই আল 1” 

উৎকর্ণ হইয়া এদের পেছনে পেছনে চলিলাম। কথাবার্তা হইতে 
এইটুকু 'বুঝিলাম যে, কিছুদিন হইল মেয়েটির বাপ মারা গিয়াছে, সঙ্গে 

সঙ্গেই তাহার মা কার সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া পালাইরাছে। 
 বনপথের বাকে ওর! অদৃস্ত হইয়। গেল। বাশমতীর করুগ, কাহিনীর 
সবটুকু শোনা হইল ন1। মনে মনে কল্পনার জাল বুনিতে” বুমিতে 



১৩৩ অপরিচিত প্রতিবেশী 

পথ চলিতে লাগিলাম। বিজন বনপথে অশ্রমুখী বালিকার করুণ 

মুখচ্ছবি চিত্তপটে চিরতরে আকা হইয়া রহিল । 

জামশেদপুরের দক্ষিণ-পূর্ববদিকস্থ খড়কাইয়ের ওপারকার এঁ শালবনে 
বিহার ছিল আমার নিত্যকম্্ম। রোজ কৃর্্যান্তের পর শালবনের 

পেছন দিককার আকাশে যখন বিচিত্র বর্ণমাধুরী ফুটিরা উঠিত তখন 
পথে বাহির ন1 হইয়া থাকিতে পারিতাম না। 

সেদিন ছিল গণিম।। সুদূর দিগ্তলীন বনশ্রেণীর ওপারে হৃর্য্য 
কিছুক্ষণ হইল অন্ত গিয়াছে । শীতের আকাশ সম্পূর্ণ নির্মেঘ। 
কনকনে শীত পড়িয়াছে, পাহাড় দেশের প্রচণ্ড শীত। বেশ করিয়া 

গরম কাপড়-চোপড় পরিয়া, শালখান! গায়ে জড়াইয়া দিব্যি বাবুটি 
সাজিয়া শালবন-বিহারে রওনা! হওয়া! গেল। বন্ধুর পার্বত্য প্রান্তরের 

বুকের উপর দিয়! লাল মাটির রাস্তাটি কখনো৷ উপরে উঠিয়৷ কখনো 
বা নীচে নামিয়া বরাবর খড়কাই নদীতটাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে । 
ক্রমে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার বনপ-্প্রাস্তরে ঘনাইয়া আসিল। হঠাৎ 

এক অপূর্ব দৃষ্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আকাশ যেখানে নত হইয়া 
প্রাস্তরের বুকে ঝাঁপাইর়। পড়িক্লাছে সেই সুদূর চক্রবাল-সীমায় তাকাইয়। 
মনে হুইল যেন পৃথিবীর বক্ষ ভেদ ক্রিয়। প্রকাণ্ড একট৷ জমাটবন্ধ 
অগ্নি-পিগ্ড ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতেছে। ক্রমে সেই অগ্লিপিগ 

গীত আভা ধারণ করিতে লাগিল। দিগন্তের প্রাস্ত-সীম। হইতে পূর্ণ- 
চন্ত্রোদয়ের এই মহিমা-মণ্ডিত দৃষ্ঠ দেখিয়া মনে হুইল আবিকার রাত্রিটী 

জীবনে সার্থক । চাদের আলোয় মাঠ-বন-গিরি-নদদী ধীরে ধীরে আলোকিত, 

হুয়া উঠিতে লাগিল। পশ্চিম দিকে চলিতে চলিতে অবশেষে 



'সিংভূমের শালবনে ১০১ 

খড়কাই নদীর বালুচরে গিয়! পৌছিলাম। শুত্র সিকতাভূমি জ্যোতলায় 
চিকচিক করিতেছে, স্থৃবিস্তীর্ণ বালুশয্যার এক প্রান্ত দিয়া উপল- 
প্রতিহতগতি জ্ষীণকায়া, স্বল্পতোয়৷ খড়কাই নর্দী প্রবাহিত। নদীগর্ভে 
এখানে-সেখানে পড়িয়! রহিয়াছে প্রকাও প্রকাণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্- 

সমূহ, যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জলচর প্রাণিগুলি 
জ্যোত্ম্ালোকে পিঠ মেলিয়। দিয়া পড়িয়া আছে। 

ধীরে ধীরে নদীগর্ভে আদিয়৷ নামিলাম। জ্যোতম্নালোকে শ্ফটিকম্থচ্ছ 
জলের নীচেকার নুড়ি আর বালুকারাশি পর্য্স্ত সুস্পষ্টরূপে দেখা 
বায়। নদী পার হইয়। শালবনের ভিতরকার ্ুড়ি পথ ধরিয়া চলিতে 
লাগিলাম, ছইধারে বনানীর অনস্ত বিস্তার। জ্যোত্গ্নালোকিত স্তব্ধ 

বিজন অরণ্য-পথের উপর শালগাছের বিচিত্র রেখায়িত ছায়া পড়িরাছে। 
অরণ্যতৃমিতে বনলক্মী স্বহস্তে যেন শাদায়-কালোয় সুন্দর আল্পন। 
জাকিয়া! রাখিয়াছেন। মাথার উপর তারা-ভর। একফালি আকাশ। 

মাঝখানে মস্ত বড় পুণিমার চাদ। শালবনের উপর তারকাশোভিত 
আকাশটা যেন মণি-খচিত চন্দ্রাতপের মত টাঙানো । মধ্স্থলে 
পূর্ণচন্ত্র যেন নিটোল যধ্যমণির মতো! দোছল্যমান। প্রকৃতির নিভৃত 

নিকেতনে জ্যোত্মারাত্রির রহ্ম্তময় রূপটি মনকে মুগ্ধ করিল, বনতলে 

ভূণাসনে বসিয়া! আকাশ-বনানীর অঙ্গা্গি মিলনের দৃশ্ত ছুই চোখ ভরিয়া 
উপভোগ করিতে লাগিলাম। 

অকন্মাৎ দুরাগত বাশীর স্বরে উৎকর্ণ হইয়া! উঠিলাম, কি সুমধুর 
প্রাণ-মাতানো সাওতালী বাশীর তান! মনে হইল বনস্থলীতে কাহার 
করুণ ক্রন্দন যেন রণিয়। রণিয়া উঠিতেছে। বাশীর স্বরে আত্মহার! 
হুইয়া মন্ত্রমুদ্ধের মত চলিতে চলিতে অবশেষে এমন এক জাগায় 

আসির! পৌছিলাম ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রনিবিড় তরুশ্রেণী যেখানে রচনা 
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করিয়া রাখিয়াছে গভীর অন্ধকার। তখন চমক ভাঙিল, বুঝিলাম 
ভুল-পথে আসিয়াছি। চারিদিকে তাকাইলাম, আলোর রেখা কোথাও 
নজরে পড়িল না। সর্বনাশ, তবে কি শেষটায় শালবনে পথ হারাইলাম 

কিন্তু বনের যা নমুনা তাহাতে এখানে “পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ” একথা 
বলিবার মত কোনো ত্রাণকত্রীর আবির্ভাবের কল্পনাও তো অসম্ভব 
বলিয়া! মনে হইল। দস্তরমত ভড়কাইয়। গিয়া পথের সন্ধানে ভ্রুত- 

পদে চলিতে লাগিলাম। খানিক পরে দেখি বন তত ঘন নয়, 

গাছপালার ফাঁকে ফাকে ঈষৎ জ্যোতস্নাও আসিয়! পড়িয়াছে, পথের 

রেখাও যেন নজরে গড়ে। কিন্ত খানিকদূর আগাইবার পরই এমন 
জায়গায় গিয়। পৌছিলাম যেখানে অন্ধকার গাঢতর। ঘন তরুশ্রেণীতে 

আর লতাজালে পথ অবরুদ্ধ। পাশাপাশি আলে! আর অন্ধকারের 

এমন অপূর্ব সমাবেশ যে হইতে পারে তাহা না দেখিলে করনা 

করা কঠিন। বুঝিলাম বাস্তবিকই গহন অরণ্যে পথ হারাইয়াছি, 
পথ আর হয়তো খুঁজিয়া পাইব না। আমি যাহাকে পথ মনে 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম আসলে তাহা! বনতলের তৃণ-লতা-গুল্সহীন 
থানিকট! ফাকা জায়গ। মাত্র। সিংভূমের অরণ্যের সঙ্গে আমার যেটুকু 
পরিচয় আছে তাহাতে একথা আমি ভালে! করিয়াই জানি যে, একবার 

ভূল পথে প! বাড়াইলে অন্ধকার বনস্থলি হইতে নিষ্রান্ত টা 
সম্পূর্ণ ই অসম্ভব। 

: কল্পনায় যে-ছবি মনকে মুগ্ধ করে তাহারই বাস্তব রূপ যে কিরূপ 
ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা উপলব্ধি করিয়া আমি বিস্মিত 
হইলাম। অনস্তপ্রসারিত অন্ধকার অরণ্যে রাত্রির রহুসময় ব্বপ 

আমার কল্পনাকে বিশেষ ভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিত, কিন্তু বাস্তব 

ক্ষেত্রে টনশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন অরণ্য আমার সৌন্দরধ্যবোধকে আমে 
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জাগ্রত করিল না, বরং তাহা আমার অন্তরে এমন এক নিদারুণ 

ত্রাসের সঞ্চার করিল যে, “আমার আর সমস্ত অনুভূতি যেন 

লোপ পাইয়া গেল। ডাইনে বামে আশেপাশে নিকষকষ্ণ অন্ধকার-__ 
এ অন্ধকার যেন জগন্দল পাথরের মত পৃথিবীর বুকের উপর চাপিয়া 

বসিয়া আছে, একে যেন হাত দিয়া স্পর্শ করা যায়। অন্ধকারাবৃত 

অরণ্যকে মনে হইল যেন একটা জীবন্ত সত্তা) এ অজগর অরণ্য 

যেন আমাকে কুক্ষিগত করিয়া আপন জঠরে জীর্ণ করিয়া ফেলিতে 

উদ্ভত। এই অন্ধকারের কবল হইতে আলোকিত পৃথিবীতে মুক্তিলাভ 
করিবার জন্ত আমার সমস্ত অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। জননী- 

জঠর হইতে আলোকপুর্ণ পৃথিবীতে আসিবার জন্ত শিশুর মনে 
বোধ করি জাগে এমনি ধরণের তীব্র আকুতি, এমনি আকুলতায়ই বুঝি 
কুঁড়ির অন্ধকার আবরণ বিদীর্ণ করিয়া! পুষ্পসমূহ হূর্য্যালোকে ফুটিয়া উঠে। 

আলোর প্রত্যাশায় অরণ্যের তমিশ্র ভেদ করিয়! দ্রুতপদে চলিতে 

লাগিলাম। কি ভীতিজনক সুগভীর নিস্তব্ধতা! বনম্পতিসমূহের 

ঝরাপাতার পতনের শব্দটুকু পর্য্যন্ত শোন! মায় । শুনিয়াছিলাম, এ অরণ্য 
বন্ হস্তীদের নৈশবিহার-ভূমি। যদি মৃথপতিদের বপ্রক্রীড়ার বাতিক 
চাগিয়া উঠে তবেই হইয়াছে আর কি! হঠাৎ মনে হইল গাছপালা 

মড়মড় করিয়! উঠিতেছে। বুনে! জানোয়ার পেছনে তাড়া করিয়া আদিতেছে 
নাকি? প্রাণের ভয়ে দিখ্িদিক্জ্ঞানশৃন্ত হইয়া! ছুটিতে লাগিলাম। 

কিছুক্ষণ পরে পেছনের শব্ধ থামিয়া গেল-_খানিক বাদে আবার সেই 
আওয়াজ! শেষে বুঝিলাম ভয় নাই, এ কোনো ধাবমান জন্তর 
পদশব নয়। মাঝে মাঝে অরণ্যে দমকা হাওয়। দেয়, তারই ফলে 

পত্রে পত্রে জাগে মন্র-ধ্বনি | 

চলিতে চলিতে .কিছুদূর গিক্না. দেখিলাম বন খানিকট। পাতলা এবং 
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অন্ধকারও তরলিত হইয়া আসিয়াছে । আব্ছ! অন্ধকারের মধ্যে একটা 

আকাবাকা পথ-রেখা নজরে পড়িল। আনন্দে আকাশ ফাটাইয়া চীৎকার 
করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইল। অবশেষে পথের সন্ধান তো পাইয়াছি, 
মানুষের পায়ে চলার পথ। আশ্চর্য! মানুষের চলাচলের পথের 

উপর আসিয়৷ ফ্টাড়াইয়াছি একথা! ভাবিতেই মনে যেন কতকটা সাহস 
ভরসা ও শক্তি পাইলাম। খানিকদূর গিয়া! দেখি রাস্তাটি খাড়া 
বহু নিম়্ে নামিয়া গিয়াছে । ক্রমাবরোহণ করিতে করিতে যেন 

একেধারে পাতালে আসিয়া নামিলাম। বনের গভীর তলদেশ 

হইতে রাস্তাটি আবার ক্রমোচ্চভাবে উঠিয়াছে। এ চড়াই পথ বাহিয়া 
অবশেষে এক সমতল ফাক! জায়গায় আসিয়া পৌছিলাম। মনে 
হইল যেন একট! চরম দুঃস্বপ্রের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে। মাথার 
উপরকার সুনীল উদার আকাশ হইতে অরুপণ দাক্ষিণ্যে ঝরিয়া পড়া 
আলোকের অজজ্ত প্লাবন আমার দেহমনকে যেন অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত 

করিয়। দিল। 

কোথায় যে আসিয়াছি প্রথমে তাহ! ঠাহর করিতে পারি নাই। খানিক 

বিশ্রামান্তে একটু চাঙ্গা হইলে প্র চারিদিকে ভালে! করিয়া তাকাইয়া 
বুঝিতে পারিলাম সেটা একটা! পাহাড়ী নদীর অত্যুচ্চ তীর । নদীটির পাড় 

ধরিয় সুমুখের পানে খানিকদূর গিয়া দেখি ভীষগ-রমদীর, অপূর্ব দৃস্ত। 
সুদূর দিকচক্রে যেন আগুন ধরিয়! গিয়াছে, বুঝিলাম এই লেলিহান 

অগ্নিশিখ৷ উর্ধে উত্িত হইতেছে লৌহ-নগরী জামশেদপুরের কারথান। 
হইতে। আশ্বস্ত হইলাম-_আর ভয় নাই, এ অগ্নিশিখ! সিংভূমের অরপ্য- 
প্রান্তরে পথহারা আমাকে কতবার পথ দেখাইয়াছে। আজও এ 

আলোক-শিখা দেখিয়া অকুলে কুল পাইলাম। এ আগুনের শিখ! 

লক্ষ্য করিয়া চলিলেই তো গন্তব্য-স্থলে পৌছিতে পারিব। 



সিংভূমের শালবনে ১০৫ 

নদীর তীরে বসিয়৷ পেছনের ভীম-কাস্ত অরণ্যের পানে আবার ফিরিয়া 

তাকাইলাম। সিংভূমের এই মহারণ্যে লাভ করিয়াছি আমি আমার 
জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ৷ অরণ্যের প্রকৃত স্বরূপ সমস্ত 

সত্ভ। দিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, তার আত্মার সঙ্গে হইয়াছে মুখোমুখী 
গভীর পরিচয়-_এই রাত্রিটির কথা সারা জীবন অক্ষয় হইয়া! থাকিবে 
আমার স্থৃতিপটে। 

স্থমুখে বু নিয়ে নদীর বুকে তারকাখচিত খানিকটা! আকাশের 

ছায়া! পড়িয়াছে। সেই উচ্চ স্থান হইতে নদ্দীটিকে দেখাইতেছে ঠিক যেন 

“মুক্তাগুণমিব ভুবঃ*_-বনুমতীর ক£-বিল্থিত একটি মুক্তাহারের মত। 
এবার নদীগর্ভে নামিবার জন্য ডানদিকে চলিতে লাগিলাম, কিন্ত 

একি ! পাড় যে সর্ধত্রই সমান উচ্চ, ঢালু পথ তো কোথাও খুঁজিয়া 
পাইতেছি না। চলিতে চলিতে হঠাৎ হুমড়ি খাইয়া পড়িলাম এক 

কাটাওয়াল৷ আগাছার জঙ্গলের মধ্যে। উঠিয়া দেখি স্ুমুখে গভীর 
খদ, তা৷ পার হওয়া হন্থবংশীয়দের পক্ষে সম্ভবপর হইলেও মন্থুবংশীযদের 
পক্ষে নয়। 

অনেকক্ষণ থদের ধারে বসিয় থাকিয়া আবার অবতরণ-পথের 

সন্ধান করিভে লাগিলাম। ভিন্ন পথ ধরিয়া! খানিকদূর গিয়া দেখি 
সে জায়গাটা অপেক্ষাকৃত, ঢালু, আর সেখানে পড়ির়। রহিয়াছে একটা 
উৎপাটিতমূল বিরাট বনম্পতি। নীচে গুল্সবৃক্ষের জঙ্গল। অগত্যা 
সেই মহীরুহের ডাল অবলম্বন করিয়া নীচে বাঁপাইয়৷ পড়িলাম। 

তারপর যে ব্যাপারটি স্থুরু হইল তাহা যেমন করুণ তেমনি হান্তকর । 

কাটাওয়ালা গাছের জঙ্গলের ওপর দিয়া ফুটবলের মত গড়াইতে 
গড়াইতে ক্রমশঃ নীচে নামিতে লাগিলাম, বুনো কাটায় হাত-পা 
ছড়িয়। যাইতে লাগিল, কাপড়-চোপড় গেল ছি-ড়িরা। গড়ানে জারগা 



১০৬ অপরিচিত প্রতিবেশী 

দিয়া! গড়াইতে গড়াইতে অবশেষে নদীর নীচেকার শিলাময় তটভূমিতে 
কয়েকটি পাষাণখণ্ডে আটকাইয়! গেলাম । 

কিন্ত এখন নদী পার হই কি উপায়ে? আর যে এক পা-ও 
চলিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু এখানে বসিয়া থাকাও তো! নিরাপদ 
নয়। ব্যাপ্র মহাশয়ের] শুনিয়াছি রাত্রে জলের ধারেই শুভাগমন 

করিয়া থাকেন এবং জলযোগের এমন সুযোগটি যে তাহারা বার্থ 

হইতে দিবেন না, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই। তখন শিলাময় 

তীরভূমির উপর দিয়া বাঁদিকে চলিতে চলিতে একটু একটু করিয়া 
নীচে নামিতে লাগিলাম। স্থমুখের পানে তাকাইয়া দেখি আর মাত্র 

কয়েক হাত দূরে জলরেখা চকু চক করিতেছে । ভাবিলাম, এতক্ষণে 

ফাড়া কাটিল, কিন্তু দুর্ভোগের যে আরো! অনেক বাকি তাহা! কি 
তখন জানিতাম ! 

জলে পা! দিবামাত্রই দেহের নিম্নাংশ একটু একটু করিয়া নীচেকার 

কাদার ভিতরে ঢুকিতে লাগিল। বুঝিলাম এবার আর বাঁচো। 

নাই। যাই হোক উরু পর্য্যন্ত ডুবিবার পর আটকাইয়া যাঃয়ার 
জীবন্ত কর্দম-সমাধির হাত হইতে রক্ষা পাইলাম । নিজের অবস্থাটা 
ভাবিয়া এত ছুঃখের মধ্যেও হাসি পাইল । ছুনিয়ার মেয়াদ আর 

যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বোধ করি, এমনিধারা গাড়া শিব হইয়াই 
খাড়া থাকিতে হইবে, আর ইতিমধ্যে ব্যাত্রাচার্য্েরা যদি দয় 

করেন তাহা হইলে পরিণত হইতে হইবে কবন্ধে। যাই হোক কবন্ধে 
পর্ধিণত হইতে হয় নাই বলিয়াই প্রবন্ধ লিথিয়া ব্যাপারটা পাঠকদের 
জানানে। সম্ভবপর হইল । 

মৃত্যুর মুখোমুখী াড়াইয়া জীবন যে কত প্রিয় তাহ! যেন সমস্ত 

চৈতন্ত দির! নুতন করিয়া উপলদ্ধি করিলাম। চীৎকার করি বলিয়া 
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উঠিতে ইচ্ছ! হইল আমি বীচিতে চাই। বাঁচিবার সেই তীব্র আকাঙ্কা, 
কোথা হইতে জানিন! আমার দেহে সঞ্চার করিল অমিত শক্তি। আমার 
শিরায় শিরায় ল্পাযুতে স্নাযুতে উষ্ণ শোণিতশ্রোত যেন উদ্দাম বেগে 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। কর্দমান্ত মাটির উপর উপুড় হইয়া! পড়িয়। 
প্রাণপণ শক্তিতে ছুই হাতে কাদা সরাইয়! সেই পক্কশয্য। হইতে নিজেকে 
উদ্ধার করিয়া আনিলাম। তারপর নদীতীরস্থ শিলাসনে বসিয়! 
চারিদিকে ভালো করিয়া তাকাইলাম। ডান দিকে বহুদূর পর্য্যস্ত কর্দ্দম- 
স্তর দেখিয়া বুঝিলাম এদিকে পলি পড়িয়াছে, মনে হইল বীদিক 

পানে চলিলে হয়তে।' বালুচরের দেখা মিলিবে। বীয়ে কিছুদূর 

অগ্রসর হইবার পর পদতলে বালুটরের স্পর্শ অনুভব করিলাম। 

চাহিয়া দেখি নদীগর্ভে ছোট একটি শিলাময় টিলা যেন এপার 

থেকে ওপার পর্য্যন্ত এক সুদৃঢ় সেতু নির্মাণ করিয়া রাথিয়াছে। 

এতক্ষণে নদী পার হইবার উপায় তবে হইল। কাছে গিয়া! দেখি 

বালুচরের শেধপ্রান্ত থেকে বেশ খানিকটা দূরে নদীগর্ভ হইতে সুরু 
হইয়াছে সেই টিলা। জলে পা ডুবাইলাম, থই পাওয়া! যায় না। 
কি আর করি! অগ্তা শাল-জামা-কাপড়-জুতান্দ্ধ নদীর জলে 

ঝাপাইয়া পড়িলাম। শীতকালের পাহাড়ী নদীর জল একেবারে বরফের 
মত ঠাণ্ডা, মনে হইল সারাটা দেহ যেন ধীরে ধীরে জমিয়! যাইতেছে । 
আর শীতকালেও পার্বত্য নদীর কি প্রথর আোত ! ওদিকে পোঁশাক- 

পরিচ্ছদও ফুলিয়া একেবারে ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে 
নদীগর্ভস্থ বড় বড় পাথরে লাগিতেছে প্রচণ্ড আঘাত, ঢক ঢক করিয়া 

খানিকটা ঘোল। জল পেটের ভিতরে ঢুকিয়৷ রসি হিজরাকি 
ভূ"ড়িলুদ্ধ যেন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। 

'যাই..হোক থানিকদুর সীতরাইয়া গিয়া তে! পাথরের টিবিতে 
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উঠিলাম। কিন্তু নুমুখ পানে চাহিয়া চক্ষুস্থির! আরো খানিকটা জায়গা 
সম্তরণপুর্বক আর একটা পাথুরে টিলায় গিয়া উঠিতে হইবে েটা! 
একেবারে ওপার অবধি চলিয়। গিয়াছে । 

শীতে সর্বাঙ্গ অবশপ্রায়, সোজ। হইয়! ফাড়াইতে পারিতেছি না, 
কীপিতে কাপিতে হঠাৎ পাথরের উপর পড়িয়া গেলাম, মনে হইল 
হয়তো! বা! সধ্ধিংই লোপ পাইয়া! যাইবে । 

হুঠাৎ মনে কি যে একটা উৎকট ভাবের উদ্দর্েক হইল বলিতে পারি 
না--নিজের উপর জাগিল একটা! কুদ্ধ আক্রোশ, একটা! মারাত্মক কিছু 
করিবার প্রবৃত্তিকে যেন কিছুতেই আর দমাইয়া! রাখিতে পারিতেছি না, 
বিচার-শক্তি, চিন্তা করিবার ক্ষমতা! সব কিছুই যেন লোপ পাইনা গিয়াছে। 
ন্নাযুমগ্ডলীতে জাগিয়াছে একট! অস্বাভাবিক উত্তেজনা । মরিয়া হওয়া 

বোধ করি ইহাকেই বলে। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া! দেহের সবটুকু 
শক্তি সঞ্চয় করিয়৷ সশব্দে ঝাঁপাইয়া৷ পড়িলাম নদীর জলে। তারপর 
প্রতিকূল শমোতের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যেমন করিয়া যে শাল জাম 

কাপড়-জুতাসহ শিলাময় পাহাড়ের উপর গিয়া উঠিলাম' সে রহন্ত 
আমার কাছে অজ্ঞাত । 

্রস্তর-স্তপ পার হইয়! এপারে আদিয়া পৌছিলাম। পদতলে 
শুভ্র সুখস্পর্শ বালুচর, অদূরে একটা ঝুরিনামা বটগাছ । এ কোথায় 
আপ্িয়াছি! বাঃ! এঁষে দুরে রাত্রির আকাশে অনির্বাণ হোমশিখার 
মত জলে লৌহ-নগরীর প্রদীপ্তোজ্জল অগ্রিশিখা। কাপড় জামা আর 

শালখানা ভালে! করিয়! নিংড়াইয়া লইলাম, ভিজ! শালটাই দিলাম গায়ে 
জড়াইয় ৷ 

সুমুখে জ্যোতন্নাভরা উন্মুক্ত প্রান্তর । সিক্ত পরিচ্ছদে কাপিতে 

কাপিতে আকাশম্পর্পা অগ্নিশিখা লক্ষ্য করিয়া পাড়ি দিলাম প্রাস্তর-পথে। 
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যে ভাগ্য-বিধাত৷ ঘরের আরাম হইতে ছিন্ন করিয়া আনিয়া! আমাকে 
দুর্গম পথের অভিযাত্রী করিয়াছেন, উর্ধে জ্যোত্াপুলকিত আকাশের 

পানে চাহিয়া মনে মনে তাহাকে প্রণতি জানাইলাম। আমার এই 
নিশীথ অভিযানের সাক্ষী নিষুপ্ত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় প্রাণী 
নাই, কিন্তু সেই নিত্য-জাগ্রত পরম দেবত। হয়তে। স্বর্গ হইতে প্রসন্ন 

দৃহিতে আমার পানে তাকাইয়। আছেন। তাহারই প্রসাদে ছঃখের 

ভিতর দিয়া বারবার লাভ করিতেছি, জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞত1, অরণ্য- 

পর্বতে অভিযানের পরম আনন্দ ! 

তাম্্রখনির সন্ধানে 
সিংভূমে থাকিতে একটা বোহেমিয়। স্থলভ-উদ্দামতা যেন আমাকে 

পাইয়৷ বসিয়াছিল। শালবনে, পথেপ্রান্তরে এবং তাত্রখনি আর লৌহু- 
খনির সন্ধানে কত যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি তাহার আর অন্ত নাই। এই 
ঘোরাখুরির দরুন সিংভূমের প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য সম্বন্ধে যে 
অভিজ্ঞতা৷ অর্জন করিয়াছিলাম তাহার মূল্য বড় কম নয়। সিংভ্মের 
অরণ্যের নির্জনতা আত্মসমাহিত হুইয়! নিজের প্রকৃত সত্তাকে চিনিবার 
স্থযোগ আমি লাত করিয়াছিলাম। 

কোথায় যেন পড়িলাম যে, নাছপ নামক স্থানে কতকগুলি তাত্র-খনি 

বিস্তমান। খনির কথ! গুনিলে চিরকালই শনি ঘাড়ে চাপিয়া বসে, 
তাত্রথনির সন্ধানে একদিন একলাই নাছুপের পথে রওন। হইলাম। 

মাইল তিনেক অগ্রসর হুইবার পর একট! বস্তিতে আসিয়া পৌছিলাম। 
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প্রকাও প্রকাণ্ড অশ্বখ আর তেতুল গাছের ছায়ার নীচে ছবির মত 

বন্তোদের ছু',একটি কুটির। কোনো বাড়ির সামনে মাটির ফটক। উঠানে 
দড়ির খাটিয়ায় স্ত্রী-পুরুষ অর্দশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছে । আমার 
আহ্বানে মাথায় ঝাকড়া চুল একটি হো গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয় 

আসিল । তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাম্রখনির সন্ধানে রওন! হইলাম। লোকটির 

নাম দিগা। হাতে তার তীর-ধস্থক, তীরের আগায় ধারালো লোহার ফলা । 

দিগ! বলিল যে, নাছপের খনিগুলি এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়! 

আছে এবং সেগুলি বাঘ-ভল্লুক প্রভৃতি হিংশ্র জানোয়ারের বিশ্রাম-স্থল । 
কিছুদূর গিয়া একটা জঙ্গলাকীর্ণ ছোট পাহাড়ের গ! বাহিয়া আমরা 

উপরে উঠিতে লাগিলাম। এই পাহাড়টিতে লোকজনের বসতি একেবারে 

নাই, রাস্তাথাটের বালাইও নাই। একবুক পড়াণী গাছের জঙ্গল 
ভাঙিয়া৷ উপরে উঠিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে বড় বড় পড়াশী-কাটা যেন 

সাড়াশীর মত আকড়াইয়। ধরিতে লাগিল । বহু আয়াসে উপরে উঠিলাম। 
গিরিসান্দেশ খণ্ড খণ্ড প্রস্তরে সমাকীর্ণ। পাথরের উপর দিয়া সন্তর্পণে 
অগ্রসর হইয়া দেখি পাহাড়ের একেবারে প্রাস্ত-সীমায় উপর থেকে নীচ 

পর্য্যন্ত ফাটল-ধর! বিরাটুকার একটি প্রস্তরস্তম্ত অভ্রভেদ করিয়া ঠাড়াইয় 
আছে, তাহার গায়ে প্রকৃতির আপন হাতে দেওয়া হলুদ রঙের ছোপ । 

এই গীত বর্ণানুরঞ্জিত, নৈসগিক প্রস্তরস্তম্তের নীচে প্রকাণ্ড একটি গুহা। 
দিগা বলিল, বর্গীর হাঙ্গামার সময় এ অঞ্চলের অধিবাপীর। নাকি এই 

সমস্ত গুহা নিন্মীণ করিয়া এগুলিতে আপিয়! আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু 
ইহা! জনশ্রুতি মাত্র । আসলে প্রাচীনকালের মানুষ তামা সংগ্রহ করিবার 

জন্ত এই পাহাড়ের পাষাণগাত্র কর্তন করিয়াছিল, এবং তাহারই দরুন 
এই সকল গুহার সৃষ্টি হইয়াছে । উভয়ে একটা গুহামধ্যে ঢুকিয়া৷ পড়িলাম। 
উপরকার প্রস্তরাচ্ছাদনে সবুজ শেওল! পড়িয়া কি অপূর্বব স্বাভাবিক শ্রী-ই 
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না ফুটিয়। উঠিয়াছে, কে ষেন ছাদটিকে মস্থণ মখমলের আচ্ছাদনে মুড়িয়া 
রাখিয়াছে। দ্দিগ! গুহামধাস্থ একটি প্রস্তরখণ্ড সরাইলে দেখিলাম, 
অন্ধকার নুড়ঙ্গ-পথ যেন পাতালে চলিয়। গিয়াছে । দিগা বলিল, এঁ পথ 

দিয় খানিকদূর গেলেই এককোমর জল। বুঝিলাম আদিম 
মানব তাত্রপ্রস্তর হইতে তাম! সংগ্রহ করিবার জন্ই এই স্ুড়ঙ্গ-পথ নির্মাণ 

করিয়াছিল এবং যখন ভূগর্ভোখিত জলধারায় তাহাদের কার্য্য ব্যহাত 

হইয়াছিল তখনই তাহার! প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল । এমনি ধরণের পাঁচ 
ছয়টি গুহা দেখিলাম, সবগুলাই বুনে! জানোয়ারের মূত্রপুরীষের ছূর্গন্ধে 
ভরপুর । গোটা পাহাড়টাই নাকি এ ধরণের গুহায় পরিপূর্ণ। কিন্ত 
আশ্চর্য্য যে, আধুনিক কালে এই সমস্ত গুহার কোনটি হইতেই কণামাত্র 
তাত্র সংগ্রহ করাও নাকি সম্ভবপর হয় নাই। প্রাচীন কালের মান্ুষ এই 
সকল তাত্রপ্রস্তর হইতে সমস্ত তামা নিঃশেষে কাটিয়া! লইয়া গিয়াছিল। 
কোনো কোনে গুহার সামনে পাথর-বাঁধানো খানিকটা জায়গা । সম্ভবতঃ 

এইগুলিই আদিম ব্লাস্ট ফার্নেস_ পাথর গলাইয় তাত্রনিধাশনের জন্ট 
নিপ্মিত হইয়াছিল। কি ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে সেকালের মানুষ 
পাহাড় হইতে তামা! কাটিত, তাত্র-প্রস্তর গলাইত ইত্যাদি ভাবিলে বিদ্মিত 
হইতে হয় এবং তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি এবং" নান? তারিফ 

না করিয়! পারা যায় ন]। 

গুহাগুলি দেখিয়া নীচে নামিয়। আসিবার পর নজরে পড়িল, ডান 

দিকে আগাগোড়া প্রস্তরে সমাচ্ছন্ন ছোট একটি পাহাড়,_তাহাতে তৃণলতার 
লেশমাত্রও নাই। কালো! রঙের ফীদালে৷ .হাড়ি মাথায় এক বনছুহিত। 
পাহাড়ের উপর উঠি! নিয়াভিমুখী একট সুড়ঙ্গ-পথ দিয়া অনৃশ্ত হইয়া 
গেল.। ব্যাপারটা বড় রহম্তময় ঠেকিল। দিগাকে জিজ্ঞাসা করিলে 

€সে বলিল, মেয়েটি পাহাড়ের ভিতরকার গুহা হইতে পানীয় জল আনিতে 
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যাইতেছে, আশপাশের যাবতীয় বস্তির লোকদেরই নাকি এই গুহামধ্যস্থ 
একটি জলাশয়ের জলের উপর নির্ভর করিতে হয়। গুহাভ্যন্তরস্থ 

জায়গাটা সরোবরের কথা কল্পনাকে বিশেষ ভাবে নাড়া দিল, 

দেখিবার জন্ত অত্যন্ত কুতৃহলী হইয়! উঠিলাম। দিগাকে লইয়া! গুহামুখে 
গিয়া পৌছিলাম। ধাপ-কাটা অপরিসর ন্ুড়ঙ্গপথ ক্রমনিয়ভাবে 
চলিয়া গিয়াছে । মাথার উপরকার প্রস্তরচ্ছদে সবুজের ছোপ। আমি 

আগে আগে চলিতে লাগিলাম, দ্িগা আসিতে লাগিল পিছনে 

পিছনে । প্রথমে কিয়ৎদূর পর্য্যন্ত পাতলা অন্ধকার, তারপর অন্ধকার 
ক্রমশঃ ঘন হৃইয়। আমিতে লাগিল । চলিতে চলিতে হঠাৎ হুমড়ি খাইয়া 
জলমধ্যে পড়িয়া গিয়া নাকানি-চোবানি খাইয়া উঠিলাম। ততক্ষণে 
অন্ধকার কতকটা চক্ষুমহ। হইয়! আসিয়াছে। লক্ষ্য করিয়া দেখি, ভূগর্ভোখিত 
জলরাশি গুহামধ্যে এক স্থুরম্য সরোবরের স্ষ্টি করিয়াছে, ধাপগুলি 

নামিয়। গিয়াছে একেবারে জলের ভিতর পধ্যস্ত, জলতলে বিছানো 

রহিয়াছে ছোটবড় অজস্র উপলখণ্ড; জলম্রোত গুহার পিছনদিককার 

পাষাণ-প্রাচীরে প্রতিহত হুইয়া ছইটি ধারায় বিভক্ত হইয়া ছুইদিকে অতল 
পাতালে “চলিয়া! গিয়াছে । উপলব্যাহতগতি জলধারার অতি মৃছ 

কলতান সেই জনহীন নিস্তব্ধ নীরব অন্ধকার-পুরীতে যেন ধ্বনির ইন্ত্রজাল 
বিস্তার করিতেছে। পারিপার্থিকের প্রভাবে মনে হইতেছে, ছেলেবেলায় 
রূপকথায় শোনা পাতালপুরী যেন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়! কল্পলোক 

হইতে নামিয়। আসিয়া দৃষ্টিরবিত্রম জন্মাইতেছে, এখানে পাতালকন্তাদের 
অস্তিত্বও মোটেই যেন অসম্ভব নহে। এই ভূগর্ভস্থ সরোবর যেন তাহাদের 
জলক্রীড়ার নিভৃত নিকেতন। কবিধারার কলতান যেন জলকেলিরতা 

পাতাল-কন্ঠাদ্দের অলঙ্কার-শিঞ্জনের মত শ্রবণের.পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে 

গুনিতে গুনিতে সমস্ত অস্তর কেমন যেন মোহাবিই হইয়া যায়। 
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. “ভূগর্ভের অত্যন্তরস্থ পাতালপুরী রহম্তময় অন্ধকারে আবৃত বলিয়াই 
তাহা 'মনে এক ধরণের ভীতিমিশ্র বিশ্ময়ের সৃষ্টি করে। পাতাল- 

পুরীর রূপ-লোকের দর্শনলাভ করিবার সৌভাগ্য বাহার হইয়াছে শুধু 
'তিনিই বুঝিতে পারিবেন, কি গভীর তার আকর্ষণ, সে-দৃশ্ত অস্তরে কি 
অভিনব অন্গভূতির সধশর করে। খাসিয়! পাহাড়ের রূপনাথ গুহা আর 

নাছপ গ্রামের নিকটবর্তী এ পাতাল-সরোবর দর্শনের ভীতি-বিম্ময়-আনন্দ- 
পূর্ণ অভিজ্ঞতার কথ। আমার স্থতির ভাণ্ারে সার! জীবন অক্ষয় সঞ্চয় 
হইয়া থাকিবে । 

পাতালপুরী হইতে বাহিরে আসিয়৷ আমরা উভয়ে আবার বস্তিতে 
'আসিয়। পৌছিলাম । 

দিনকতক পরে রাখামাইন্স স্টেশনের নিকটবর্তী আরে। কতকগুলি 

ভাত্রখনি দেখিবার জন্ত পায়ে হাটিয়া রওনা! হইলাম । রাস্তার ছুই পাশে 

কোথাও শালবন কোথাও ব। সাওতাল পলী। পদত্রজে ভ্রমণে প্রকৃতি 

আর মানুষের সঙ্গে যতট! ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় ট্রেনে ভ্রমণে তার শতাংশের 

একাংশও হয় না। ভ্রমণ আমার বিলান নয়, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম 

হুওয়া। আর প্রকৃতির ন্নেহক্রোড়ে প্রতিপালিত মান্তষদের ভালো 

করিয়া জানা এ ছুটি আকাঙ্ষায়ই দীর্ঘকাল আমি অরণ্য-পর্ববতে- 
পথে-্রাস্তরে ঘুরিয়৷ বেড়াইয়াছি । এজন্ত ছঃখ ভোগও হয়তো করিতে 
হইয়াছে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে যাহা লাত করিয়াছি তাহার মূল্য বড় 
কম নহে ।*"" 

শীতের প্রভাত। চলিয়াছি রাখার পথে। ক্লান্ত হুইয়! একটি 
বনের ধারে আসিয়! বসিলাম। অনতিদূরস্থ তরুছার়াপ্রচ্ছন্ন সাঁওতাল 
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কুটার হইতে কানে ভাসিয়া আসিতেছে (কির আওয়াজ, বনের 
ভিতরে কাঠরিয়ারা ঠক ঠক করিয্বা কঠি কাঁটিতেছে। শালবনে 
স্বর হইয়াছে সারসকুলের সরস কুজন। দূর বনান্তে 
একটান। ঘুধুর ডাক সমস্ত মনটাকে কেমন যেন উদাস করিয়া 
দিতেছে। নির্জন বনের মধ্যে অনাবৃতগাত্র, কষ্টি-পাথরের মত কালো 
একটি মেয়ে বুনে! কুল সংগ্রহ করিতেছে। পথের পাশে পাকা 
পাকা কুলে ভরা অজজ্ম কুলগাছ। বন-মধ্যে এখানে-সেখানে পড়ির। 
আছে মর্মরপ্রস্তরের মত গুভ্র মস্থণ বড় বড় পাধরের চাই । সমগ্র 
বনভূমি শাল, শিরীষ আর কুলগাছে ভরা । ফাক! জায়গায় আকন্দ 
গাছে অজশ্র বেগুনি রঙের কুল ফুটিয়া রহিয়াছে । বনের শ্ঠামলিম! 

পাহাড়ের নীলিমায় গিবা বিলীন হইয়াছে । 
'একটি সাওতাল বস্তিতে আনিয়া পৌছিলাম। ছবির মত সুন্দর 

এক একটি বাড়ী। ধরগুলি ব্রিবর্ণরঞ্জিত, ভিটা কলো৷ রঙের 

প্রলেপ, দেওয়ালের নিম্নার্ধে গেরুয়। রং, উপরিভাগে শাদা রঙের ছোঁপ। 

গেরুয়। আর শাদ। রঙের মাঝখানে কালো বর্ডার দেওয়া দোচাল! 

ঘর, তাহাতে জানালাদির বালাই নাই। বাড়ীর সামনের খানিকটা 
জায়গা মাটির দেওয়ালে ঘেরা_-তাতে কলাগাছ, তরি-তরকারী আর 
ফুলের বাগান, বাগানে গীদ। ফুলের প্রাচৃধ্য । মেয়ের! দড়ির খাটিয়া 

বুনিতেছে, কেউ কেউ ঢেঁকি পাড় দিতেছে, একটি মেয়ে বাট দিয়া 
ঘরের দেওয়াল সাফ করিতেছে। সাঁওতালদের গৃহ শুধু যে 
বাসোপযোগী তাহা নয়, মেয়েদের সবত্ব পরিমাঞ্জনে তাহা ভিতবে 

এবং বাহিরে শ্রী-মণ্ডিত। 
সাওতালদের একটা বৈশিষ্ট লক্ষ্য করিলাম। রাস্তার পাশে বা 

প্রান্তরে বেখানেই ঘনসন্গিবিষ্ট তরুরাজি স্ষিগবচ্ছায়া বিস্তার কতিয়।' 
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ঈাড়াইয়! আছে সেখানেই আপিয়া তাহারা ঘর বীধিয়াছে। এমনি 
ভাবে সিংভূমের পথে-প্রাস্তরে বনচ্ছায়াতলে গড়িয়া উঠিরাছে অসংখ্য 
সাঁওভাল বস্তি । যুগধর্খের প্রভাবে অবশ্ত অনেকে অরণ্য-ভূমি পরিত্যাগ 

করিয়! তথাকথিত সভ্য মানুষের মুন্লুকে আসিয়। বাসা বাধিয়াছে, কিন্ত 

গাছপালার প্রতি ইহাদের ভালোবাসা আজো অটুট রহিয়াছে । 
তরুচ্ছায়ানিবিড় এমনি একটি সাঁওতাল বস্তিতে দেখি, মেষের! 
একটা তক্তার উপর আছড়াইরা ধান ঝাড়িভেছে, উঠানের একপাশে 

স্তগীকৃত ধানের আটি। কতকগুলি মেয়ে গুটিকতক কাদার বাসন 
লইয়া রওন। হইয়াছে পুকুর-ঘাটে। স্থুমাঙ্জিত বাসন-কোসনগুলা 
যেন রূপার মত ঝকঝক করিতেছে । ক্ষেতে মেক়ে-পুররষ একসঙ্গে 

ধান কাটিতেছে। রাস্তার পাশেই একটি ঘরে এক শ্রোছ। স্ত্রীলোক 

রাক্না করিতেছে । উঠানে দেই ভর! ছুপুরেই দড়ির খাটিয়ায় শুইয়। 
এক্ বুড়। উদ্াসভাবে দূরের পাহাড়ের পানে তাকাইরা আছে-_-ভাবখানা 
এই যে, “এমনি ভাবেই যায় যদি দিন যাক্ না” 

অপব্রাহ্নকালে রাখামাইন্স রেল ষ্টেশনে পৌছিয়! খনি দেখিবার 

জন্ক ্েশনের পেছন দিককার রাস্তা দিয়া রাখ! ব্রিজের উপরে আসিয় 

পৌছিলাম। ডান দিকে জঙ্গলের ভিতর একটি অষ্রালিকা। পাহাড়ীরা 

একে বলে মরিস সাহেবের “খাদান” । মরিস সাহেবের প্রবত্ধে একদা 

এই অরণ্যের বুকে গড়িয়া! উঠিয়াছিল এক বিরাট কারখান1। বাস্ত্রিক 
সভ্যতার সংস্পর্শে অরণোর শোভা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল 
কিন্তু শেষে লোকপান হইতে থাকায় কারখানাটি বন্ধ হইয়া যায়। 

বন্ত্রদানবের 'ওদ্ধত্যের নিদর্শনস্বরূপ বীদিকে মাঠের বুকে কারখানার 

চিমনিটি আজো! অত্রভেদ করিয়া দাড়াইয়া আছে, কারখানার অষ্টালিকাটি 
কিন্ত পরিতাক্ত জনমানবশৃন্ত । সেখানে সারস পাখীর মেলা--ভিটায় 
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ঘুু চরিতেছে। . এই ভগ্ন জীর্ণ বিগতশ্রী অট্টালিকার প্রাঙ্গণে দর 
ডাক মনকে কেমন উদাস করির! দেয় |. 

সবর্ণরেখার উভয় তীরে নিবিড় অরণ্য। বনে ঘনসবুজ বেটে 
খেজুর গাছের প্রাছ্ধ্য। মাঁটির সমস্ত সরসতা আহরণ করিয়া যেন 
পরিপুষ্ট গাছগুলি প্রবর্ধমান। নুদুরপ্রসারিত নীল পাহাড়ের পটভূমিকায় 
অন্ধবৃত্তাকার বনের সবুজ সমারোহ চোথ জুড়াইয়া দেয়। দৃষ্টি .যেন 
রং ও রূপের সাগরে অবগাহন করিয়া ধন্য হয়। 

বনপথ অতিক্রম করিয়া পাহাড়তলীতে আসিয়া পৌছিলাম। 
পাহাড়ের উপর নামিয়াছে অপরাহ্ছের ছায়া, চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে 

অপরূপ শলিগ্কতায় । 

ছোট একটি পাহাড় অতিক্রম করিলাম । দেখি স্থুমুখে শম্পাবৃত 
একটি উপত্যক।-_তারপর অনস্তপ্রসারিত পর্বতমাল! সুনীল আকাশের 

পানে উধাও হইয়। চলিয়৷ গিয়াছে । পাহাড় ছয় সারিতে বিভক্ত । 
প্রথম সারি সবুজ, তারপর ধূসর তারপর নীল। পৃথিবীর বক্ষ ভেদ 

করিয়! বিচিত্র বর্ণ-লোত যেন আকাশের নীলিমার অভিমুখে 'অজন্্ 

ধারায় উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে। পাহাড়ের নীচেকার অংশে খনি। 

ভিতরকার পাথর তামাটে রঙের-_-নীচে ছ্যাতল। পড়িয়া! যেন অভ্যস্তর- 

ভাগ সবুজ কার্পেটে মোড়া বলিয়া মনে হইতেছে। 

এখানে তাত্র-প্রস্তর গলাইয়া তাম! বাহিন করা হইত। খনির 

সুমুখে স্তূপীক্কত তাত্র-মল যেন ছোটথাটো৷ একটি পাহাড়ের স্ষ্টি 
করিয়াছে । রাখ। কথাটার মানে ভন্ম। 

. খনি দেখিয়া ফিরিতেছিলাম, হঠাত দূরাগত, নারীকণ্ঠনিঃস্থত সুললিত 
সঙ্গীত-ধারায় উংকর্ণ হইয়া ফিরিয়। দ্রাড়াইলাম। দূরে নীল গিরি- 
চুড়ার পেছনে ক্রধ্য অন্ত গিয়াছে। শঅস্তন্থধ্যের শেষ রশ্মিমালা 
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পার্বত্য-ভূমিতে কেমন যেন একটা উদাস করুণ পরিবেশের স্থষ্টি 

করিয়াছে । এই পারিপার্শিকের মধ্যে কোম্ অদৃশ্ঠলোক হইতে ভাসিয়। 
আসা এঁ সঙ্গীত-ধার! মনকে সুদূরের পানে বিবাপী করিয়া দিল। চাহিয়া 

দেখি দূরের আকাশম্পর্শা গিরিশিখর হইতে দশ-বারোটি পাহাড়ী 
মেয়ে পরস্পরের গল! জড়াজড়ি করিয়া গান গাহিতে গাহিতে নীচে 

নামিয়া আসিতেছে । মাঝে মাঝে গিরি-পথের বাকে তাহারা অনস্ঠ 

হইয়া যায়। আবার পর্বত-সানুদেশে তাহাদের গতিশীল মৃক্তিগুলি 
দৃশ্যমান হয় তাহাদের যেন কোন্ অমর্ভা লোকের অধিবাসিনী বলিয়া 
মনে হয়। 

পরিপূর্ণ জীবন-রসে ও সঙ্গীভানন্দে ভরপুর গিরিনন্দিনীদের 
আনন্দমবী সৃন্ভিগুলির ছবি মানস-পটে আকিয়৷ লইয়৷ গির্িবন অভিক্রম- 

করিয়। পাহাডতলীর অভিমুখে অগ্রসর হইলাম । 
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